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Flertallet af landets borgmestre forventer en 
række større arbejdsopgaver efter det seneste 
års hele og delvise nedlukninger. Især folke-
skolen, udsatte børn og unge og beskæftigel-
sesindsatsen kommer til at fylde, og det bliver 
ikke gratis at løfte opgaven, lyder det bl.a. fra en 
professor og en borgmester. 

Efter et år med delvist lukkede skoler, tomme fritidstilbud og 
plejecentre uden de normale aktiviteter kan landets borgmestre 
snart skimte en mere normal hverdag i kommunerne i takt med, 
at vaccinerne rulles ud.
 Men de forventer også, at det kommer til at kræve en ekstra 
indsats at indhente det tabte. Det viser en ny Momentum-under-
søgelse, som 59 af landets borgmestre har svaret på. 83 procent 
svarer, at de vurderer, at coronakrisens delvise og fulde nedluk-
ninger vil betyde, at omfanget af kommunens arbejdsopgaver er 
større eller meget større, når samfundet genåbner. 
 Det er også det helt klare billede i Greve Kommune, hvor Per-
nille Beckmann (V) er borgmester. Her har man det seneste år set 

en stigning i ledigheden på næsten 50 procent, og derfor venter 
der en massiv opgave, når jobcentrene åbner på normale vilkår.
 »Vi har rigtig mange borgere, der har mistet et job i service-
branchen. Nogle vil finde tilbage, når alt genåbner, men ikke alle, 
så nogle skal omskoles. Og det er en udfordring at finde økonomi 
til en omskoling af så stor en borgergruppe. Det bekymrer mig 
meget,« siger Pernille Beckmann.
 Med 89 procent er beskæftigelsesområdet da også et af de 
tre områder, hvor flest borgmestre forventer, at der venter en 
større eller meget større arbejdsopgave. Det er kun overgået af 
folkeskolen med 98 procent og udsatte børn og unge med 96 
procent. 
 At netop de områder skal have et særligt fokus i kommuner-
ne, er KL’s formand Jacob Bundsgaard helt enig i.
 »Vi skal sikre, at alle børn i skolen er på omgangshøjde fagligt, 
men vi skal samtidig virkelig huske, at vi i kommunerne spiller en 
meget stor rolle i at skabe rammerne for at afhjælpe den ensom-
hed og mistrivsel, som mange unge føler efter månederne bag 
skærmen, hvor de har været afskåret fra fællesskabet i klassen, på 
fodboldbanen og ved klubfesten,« siger Jacob Bundsgaard.
 Han bakker også op om, at 56 procent af borgmestrene i 
undersøgelsen siger, at der i stort eller meget stort omfang bliver 
brug for i en periode at bruge ekstra ressourcer på den kommu-
nale service, når samfundet genåbner.
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Corona

 »Vi skal bruge menneskelige og økonomiske ressourcer til 
at indhente det tabte, for krisen har medført, at kommunerne i 
perioder helt eller delvist har lukket serviceområder ned, og en 
masse borgere har ikke fået den hjælp og indsats, som de plejer. 
Det betyder også, at vi har behov for at gennemføre nogle af de 
aktiviteter i 2021, som vi ikke har kunnet gennemføre i 2020,« 
siger Jacob Bundsgaard.
 KL-formanden minder samtidig om, at man i kommunerne 
bestemt ikke har mistet ambitionerne om at udvikle velfærden, 
selvom det har stået mere stille det seneste år.
»Vi har et stort fokus på at samle tråden op og fortsætte den 
gode udvikling, som vi var i gang med for at fremtidssikre og 
udvikle den kommunale velfærd i ældreplejen og på handicap- og 
psykiatriområdet, ligesom vi har store ambitioner på klimaområ-
det. Vi skal derfor også bruge en genåbning som et rygstød til at 
sætte gang i fremtiden,« siger Jacob Bundsgaard.

Børn får brug for støtte
Bent Greve, professor på Institut for Samfundsvidenskab og 
Erhverv på RUC, er enig med borgmestrene i, at der venter særlige 
udfordringer på beskæftigelsesområdet og blandt børn og unge.

 »Krisen har givet flere langtidsledige, og alene det lægger et 
pres på den kommunale beskæftigelsesindsats, da arbejdsmarke-
det er et helt andet, end det vi så før nedlukningerne. Når folk har 
været ledige i lang tid, så er muligheden for at få dem tilbage til 
arbejdsmarkedet mindre og sværere, og det betyder også, at der 
er en risiko for, at flere ryger helt uden for arbejdsmarkedet og 
skal have støtte i længere tid,« siger Bent Greve.
 Han forudser også en større opgave i at samle udsatte børn 
og unge op.
 »Der vil være nogle udsatte børn og unge, der af mange 
grunde ikke har fået den støtte, som de har brug for. Jeg kritiserer 
ikke det, der er gjort med nedlukninger, for det har været nød-
vendigt, men når tingene åbner, vil der vise sig nye udfordringer, 
som betyder, at man i en periode skal gøre mere. Man skal blandt 
andet være klar til at hjælpe særligt dem, der står svagest i skolen, 
for ellers vokser uligheden på uddannelsesområdet,« siger Bent 
Greve. 4

Hvordan vurderer du, at coronakrisens delvise og fulde nedlukninger vil påvirke 
omfanget af din kommunes arbejdsopgaver, når samfundet genåbner? (%) 

Note: 58 borgmestre har svaret på spørgsmålet.

Kilde: Momentum. Rundspørge til borgmestre.
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Har coronakrisens delvise og fulde nedlukninger efter din vurdering skabt et behov 
for, at der i en periode bruges ekstra ressourcer på den kommunale service, når 
samfundet genåbner? (%) 

Note: 57 borgmestre har svaret på spørgsmålet.

Kilde: Momentum. Rundspørge til borgmestre.
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Forventer du overordnet, at det kommunens arbejdsopgave vil være den samme, 
større eller mindre på følgende områder, når samfundet genåbner? (%) 

Note: 55 borgmestre har svaret på spørgsmålet.

Kilde: Momentum. Rundspørge til borgmestre.
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 I Momentums undersøgelse svarer 73 procent, at de er enige 
eller meget enige i, at antallet af borgere, der har brug for hjælp vil 
stige på flere områder, og 71 procent er enige eller meget enige 
i, at den enkelte borgers udfordringer på flere områder er blevet 
større.
 I Greve Kommune har borgmester Pernille Beckmann en 
særlig bekymring for de lokale børn og unge.
 »Trivslen hos vores børn og unge er en stor ubekendt. Vi ved, 
at nogle har det rigtig svært, men vi ved ikke præcis hvor mange, 
med hvilke problemer, eller hvad der skal til for at hjælpe den 
enkelte. Det skal vi finde ud af, når alle er tilbage, og det tror jeg 
bliver en langvarig opgave,« siger hun.
 Pernille Beckmann regner derfor også med, at man sætter 
massivt ind, når børnene er tilbage.
»Vi skal yde en ret stor indsats fra begyndelsen for at klarlægge 
omfanget af problemer og tage det, vi kan i opløbet. Der vil være 
mange børn, der bare kommer tilbage på sporet og har det godt, 
men indtil vi har overblikket, vil vi have en høj udgift. Den kom-
mer til at falde, men der vil også være nogle børn, der er meget 
præget af det og får brug for en langvarig indsats,« siger Pernille 
Beckmann.
 Hun peger samtidig på, at der har været, og fremover også vil 
være, ekstra udgifter til IT, så man kan bevare de gode erfaringer 
med fleksibilitet, man har gjort sig i corona-perioden.
 Herudover forudser både Bent Greve og Pernille Beckmann en 
fremtidig større udgift til rengøring i alle kommunale institutioner.
»Rengøringen skal simpelthen være bedre. En ordentlig standar-
drengøring er nødvendig for at begrænse smitte. Både af COVID-19, 
men også i forhold til andre sygdomme. Det bør blive en mere per-
manent læring,« siger Bent Greve, og Pernille Beckmann stemmer i:
 »Vi har haft øgede rengøringsudgifter for seks millioner. Så 
mange penge skal vi nok ikke bruge fremover, men vi skal bruge 
mere. Jeg har som byrådsmedlem været med til at spare på 
rengøringen i årevis, fordi det har været nemmere end steder, 
der virkelig gør ondt på borgerne. Men jeg må konstatere, at det 
kan vi ikke gå tilbage til i hverken skoler, daginstitutioner eller på 
plejehjem,« siger Pernille Beckmann.

Fokus på ældres ensomhed
I Momentums undersøgelse svarer 47 procent af borgmestrene, 
at de på handicapområdet og i dagtilbuddene forventer, at kom-
munens arbejdsopgave vil være uændret, når samfundet genåb-
ner, mens 39 procent mener det samme om ældreplejen. 
Det kan give god mening, for det er nogle af de områder, hvor 
kommunen i hele perioden fortsat har leveret en service på næ-
sten samme niveau som normalt, selvom omstændighederne til 
tider har været anderledes.
 »Borgmestrene har med rette tænkt, at de ældre jo har fået 
hjemmehjælp som normalt om end på en anden måde, og 
borgerne på plejehjem har stadig været der. Så på den måde har 
opgaven på ældreområdet ikke været så anderledes,« siger pro-
fessor Bent Greve.
 Selvom 39 procent peger på en uændret opgave i ældreple-
jen, er der 59 procent, der forventer større eller meget større 
opgaver, og Bent Greve påpeger da også, at der på ældreområdet 
kan være et problem med stigende ensomhed, som kommu-
nerne skal være opmærksomme på. 
 »I forvejen var nogle ældre ensomme, og det kan sagtens 
være steget det seneste år, fordi det har været sværere at etablere 
tilbud, og folk har ikke kunnet mødes i samme omfang som 
tidligere. Vi ved, at det at have sociale kontakter er afgørende for 
at have et godt liv, så der kan være behov for forskellige typer af 
initiativer i den kommunale verden, der ligger udover det, man 
allerede gør i dag,« siger Bent Greve.

Andel borgmestre, der er enige eller uenige i udsagnet: På � ere områder vil antallet af 
borgere, der har brug for hjælp, stige (%)  

Note: 54 borgmestre har svaret på spørgsmålet.

Kilde: Momentum. Rundspørge til borgmestre.
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Andel borgmestre, der er enige eller uenige i udsagnet: Den enkelte borgers 
udfordringer er på � ere områder blevet større (%)   

Note: 54 borgmestre har svaret på spørgsmålet.

Kilde: Momentum. Rundspørge til borgmestre.
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Om undersøgelsen
Momentum har sendt et internetbaseret spørgeskema til landets borgmestre i pe-
rioden 1. marts til 15. marts 2021. 53 borgmestre har svaret på hele spørgeskemaet, 
mens 58 borgmestre har svaret på dele af spørgeskemaet. Det giver en svarprocent 
på mellem 54 og 59 procent. En frafaldsanalyse viser, at 73 procent af kommunerne i 
Region Nordjylland har svaret, mens det gælder 63 procent i Midtjylland, 59 procent i 
Syddanmark, 55 procent i Hovedstaden og 53 procent af kommunerne i Region Sjæl-
land. Blandt borgmesterpartier har 100 procent af borgmestrene fra SF, Det Radikale 
Venstre og Dansk Folkeparti svaret. 67 procent af Venstre-borgmestrene, 55 procent 
af de socialdemokratiske borgmestre, 50 procent af de konservative og 33 procent af 
borgmestrene fra Lokallisterne i Danmark har svaret.
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Hjemmehjælp har kurs mod halvering 
hvis ikke der skaffes flere hænder
Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk og Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Analyse: Bodil Helbech Kleist, KL’s Analyse og Makro

Det kræver flere hænder og flere penge, hvis 
ældreplejen skal kunne følge med det stigende 
antal ældre, ellers vil antallet af hjemmehjælps-
timer til de 80+årige være tæt på halvereret om 
15 år, viser ny Momentum-analyse. Det kan få 
konsekvenser for velfærdsstaten, hvis ikke det 
lykkes at finde veje til at klare udfordringen, 
lyder det fra flere aktører og forsker.

Ældreområdet

Tid bliver en mere og mere knap ressource i ældreplejen i takt 
med, at antallet af ældre stiger i de kommende år.
 Bare i løbet af de næste 15 år forventes antallet af 80+årige 
at stige med mere end 200.000, så der i 2035 vil være omkring 
475.000. Denne drastiske stigning vil ifølge en ny Momentum-
analyse betyde, at antallet af timer, de 80+årige der modtager 
hjemmehjælp kan få om ugen, vil falde fra 3,6 i 2019 til 1,9 timer 
i 2035, hvis det samlede antal af hjemmehjælpstimer, der er 
til rådighed samt andelen, der får hjemmehjælp, forbliver på 
2019-niveauet. Til sammenligning var der i 2009 4,2 timer om 
ugen per 80+årig hjemmehjælpsmodtager.
 I Ældre Sagen finder vicedirektør Michael Teit Nielsen scena-
riet dybt skræmmende, da der allerede er sket en meget hård 
opbremsning i tildelingen af hjemmehjælp.
 »Skal vi bare acceptere, at det fortsætter? Jeg synes, det er 
horribelt, at der ikke bliver gjort mere på det her område, for 
hjemmehjælp gives jo på en helbredsmæssig baggrund, så vi 
bliver nødt til at finde de penge, der skal til« siger Michael Teit 
Nielsen og uddyber:
 »Folk ville jo ikke acceptere, hvis man på kræftområdet sagde, 
at vi kun har de ressourcer, vi har, og det betyder, at du i dag kan 
få seks kemobehandlinger, men på grund af personalemangel i 
fremtiden, så kan du kun få tre behandlinger. Så ville himmel og 
hav jo blive sat i bevægelse.«

 For Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på SDU, er der 
heller ingen tvivl om, at vi står over for en kæmpe udfordring, 
som kan få konsekvenser for velfærdsstaten.
 »Det offentlige tilbud må ikke blive for dårligt et alternativ for 
mange, for så får vi en negativ spiral, hvor dem med gode pensi-
onsopsparinger ender med at købe det privat, og dermed gøre 
det endnu sværere for det offentlige at få gode SOSU-assistenter 
og -hjælpere. Så begynder vi at have engelske og amerikanske 
tilstande, og det er der ingen, der ønsker, og det er i øvrigt samlet 
set ikke billigere. Så det er også et argument for at finde pengene 
til at understøtte området,« siger Jes Søgaard.
 Momentums analyse viser, at hvis man i stedet for skære i 
antallet af timer, vælger at skære i andelen af 80+årige, der får 
hjemmehjælp, så vil det i 2035 kun være 19 procent mod 34 
procent i 2019, der kan få hjemmehjælp.

Stor udfordring
I kommunerne er man fuldt ud klar over udfordringens omfang 
på ikke bare hjemmehjælp men hele ældreområdet, siger KL-
formand Jacob Bundsgaard.
 »Vi står over for en udfordring, som, hvis vi ikke får den hånd-
teret rigtigt, kan blive en bombe under tankegangen i velfærds-
staten. For selvom mange ældre generelt er sundere og mere 
aktive end tidligere, ser vi også en stigning i antallet af borgere 
med kroniske sygdomme og komplekse behov. Det stiller nye 
krav til vores ældrepleje. Og her har vi et fælles ansvar for at få 
skabt de rammer, som gør, at den enkelte borger bliver mødt 
med nærvær og den omsorg, som han eller hun har brug for,« 
siger Jacob Bundsgaard og fortsætter. 
 »Det er derfor tvingende nødvendigt, at der bliver fundet 
flere ressourcer til ældreområdet, som står mål med opgaven, 
og her er det ikke nok, at ressourcerne følger med udviklin-
gen i befolkningen. De skal også kunne give et reelt kvalitets-
løft. Det er derfor altafgørende, at vi tager hul på diskussio-
nerne om prioriteringer og løsninger, og det glæder vi os til at 
drøfte med regeringen ved de kommende økonomiforhand-
linger.« 4
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 Han understreger, at man samtidig skal fortsætte med finde 
på nye løsninger, som kan være med til at afbøde udfordringens 
omfang.
 »Det er vigtigt, at vi i kommunerne fortsat kontinuerligt 
arbejder på at finde nye veje, som kan ruste vores ældrepleje til 
at imødekomme de udfordringer, vi står overfor. Vi skal derfor 
hurtigst muligt have genstartet den udvikling af ældreområdet, 
som vi satte i gang, inden coronaen huggede bremserne i.«

 Momentums analyse viser, at det kræver en årlig stigning på 
omkring fire procent i det samlede antal af hjemmehjælpstimer, 
hvis kommunerne i 2035 skal kunne tilbyde hjemmehjælp til 
80+ årige på samme niveau som i dag. Til sammenligning har der 
været årligt fald på tre procent i perioden 2009-2019.
 Men selvom det så skulle lykkes at opretholde status quo, 
er det ikke godt nok, understreger vicedirektør i Ældre Sagen, 
Michael Teit Nielsen.
 »Der er stadig nogle, der bærer på myten om, at hjemme-
hjælp er en rengøringsservice, man får fra kommunen, når man 
fylder 65 år, selvom de ældre bare selv kunne klare det. Vel er det 
ej. Det foregår efter en ret stram visitation, og det er blevet skåret 
meget de sidste år, og hvis man følger de her prognoser, vil det 
rasle endnu længere ned.«
 Han mener derfor heller ikke, det er nok, når regeringen i sit 
oplæg til en velfærdslov har indlagt, at væksten i det offentlige 
forbrug skal stige med det demografiske træk.  
 »Oplægget til en velfærdslov er bedre end ikke at have én, og 
på lang sigt er den vigtig, men den løser ikke det kæmpe efter-
slæb, vi mener, der er i dag. Udgangspunktet for den er at bevare 
det niveau, der er i ældreplejen i dag, og det synes vi ikke er godt 
nok. Der skal lægges ovenpå,« siger Michael Teit Nielsen.
Social- og ældreminister Astrid Krag tager da også udfordringen 
tager meget alvorligt. 
 »Ældreplejen er en del af kernen i velfærdssamfundet, og 
vi skal tage os af hinanden på tværs af generationer, når der er 
behov for hjælp og omsorg. Det skal vi også sikre i fremtiden, 
og derfor har regeringen fokus på, at der er brug for et velfærds-
løft. Men også på forebyggelse, rehabilitering og indsatser for 
kronikere, der alt sammen kan forøge livskvaliteten i seniorlivet 
og øge sandsynligheden for at man er rask og rørig længere. 
Det kræver, at man ikke udhuler vores velfærd i takt med det 
stigende antal ældre,« skriver Astrid Krag i et svar til Momen-
tum.
 Hun nævner, at regeringens to seneste økonomiaftaler med 
kommunerne har givet et løft på mere end tre milliarder kroner 
til den nære velfærd.

Antal timers personlig pleje og praktisk hjælp ugentligt pr. modtager af hjemmehjælp 
på 80+ år i fremtiden, hvis det samlede antal timer fastholdes på 2019-niveau   

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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Note: Beregning foretaget på baggrund af antal timer med hjemmehjælp, andel modta-
gere af hjemmehjælp, og antal måneder med hjemmehjælp blandt 80+årige i 2019 sam-
menholdt med udviklingen sammenholdt med udviklingen i befolkningens størrelse fra 
2019-2035 i� . Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning. Scenarierne tager udgangs-
punkt i hhv. fast, faldende eller stigende absolut antal hjemmehjælpstimer årligt. Baseret 
på data fra 83 kommuner med komplette og konsistente data i hele 2019. Den faktiske 
udvikling er sket sideløbende med en reduktion i andelen af modtagere, mens scenarie-
beregninger er baseret på en antagelse om samme andel modtagere som i 2019. Den 
faktiske udvikling og de fremskrevne scenarier er derfor ikke helt sammenlignelige. 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 4
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: Det er derfor tvingende 
nødvendigt, at der bliver 
fundet flere ressourcer til 
ældreområdet, som står 
mål med opgaven, og her 
er det ikke nok, at res-
sourcerne følger med ud-
viklingen i befolkningen. 
De skal også kunne give 
et reelt kvalitetsløft. Det 
er derfor altafgørende, 
at vi tager hul på diskus-
sionerne om prioriterin-
ger og løsninger, og det 
glæder vi os til at drøfte 
med regeringen ved de 
kommende økonomifor-
handlinger
Jacob Bundsgaard, 
formand for KL

Rekruttering er største hurdle
Ifølge sundhedsøkonom Jes Søgaard er der fire parametre, der 
kan rykke på omfanget af udfordringerne på hjemmehjælpsom-
rådet, som det stigende antal ældre giver. Han forklarer, at sund 
aldring kan mindske efterspørgslen, og velfærdsteknologi kan 
effektivisere og i noget omfang substituere hænder.
 »Det ser ud til, at fremtidens 80+årige er sundere og mindre 
plejekrævende end dagens 80+årige. Det kan mindske andelen 

med behov for hjælp, og samtidig kan teknologi være med til at 
effektivisere SOSU’ernes arbejde. Det er man godt i gang med i 
Japan, men hvor meget vil vi i Danmark acceptere, at der f.eks. 
kommer robotter ind i ældreplejen. Det kan gøre det mindre 
arbejdskraftkrævende, men ikke nødvendigvis gøre det meget 
billigere,« siger Jes Søgaard.
 Uanset hvad er stigningen så stor, at regningen bliver større.
»Der er ingen tvivl om, at det vil koste penge at imødekomme 
behovet, også selvom man slækker lidt på serviceniveauet, men 
det kan man jo politisk vedtage at gøre. Det store spørgsmål er, 
om det overhovedet er muligt at skaffe personale, for hidtil er vi 
ikke lykkedes med at få nok til at vælge en SOSU-uddannelse,« 
siger Jes Søgaard.
 Hos Ældre Sagen deler Michael Teit Nielsen bekymringen for, 
hvordan vi skaffer arbejdskraft nok til ældreplejen.
 »Hvis der kom et gevaldigt politisk og folkeligt pres, så er 
der i finansloven plads til at bevilge flere penge til ældreplejen, 
men det skaber ikke så meget glæde, at der kommer millioner 
ud, hvis man samtidig kan se, at kommunerne ikke kan skaffe 
de medarbejdere, der er nødvendige for at løse opgaven,« siger 
Michael Teit Nielsen.
 Han mener samtidig, at effekterne af sund aldring er over-
vurderet, ligesom der er grænser for, hvor langt man kan komme 
med teknologi. 
 »Der er nogle, der har nogle vilde drømme om, at vi kan klare 
det hele med teknologi. Det kan man altså ikke, når det handler 

Antal timers hjemmehjælp ugentligt pr. modtager af hjemmehjælp på 80+ år i 
fremtiden, hvis det samlede antal timer fastholdes på 2019-niveau   

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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Andel 80+årige der modtager hjemmehjælp i fremtiden, hvis antallet der kan få hjælp 
fastholdes på 2019-niveau (%) 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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om personlig pleje. Man kan ikke klare det hele med robotsæler 
og overvågning – det giver ikke en ældrepleje, som vi kan være 
bekendt,« siger Michael Teit Nielsen.
 Og spørger man SOSU’ernes fagforening FOA, så er der heller ingen 
tvivl om, at der er behov for en stor økonomisk indsprøjtning til områ-
det, hvis ikke serviceniveauet skal falde markant i de kommende år.
 »Det værste, der kan ske, er, at politikerne lukker øjnene 
og håber, det går over. De bliver nødt til at vedkende sig deres 
ansvar, for hvis ikke der bliver fundet penge, eller man lægger 
åbent frem, at serviceniveauet ikke kan opretholdes, så kom-
mer SOSU’erne bare til at løbe endnu hurtigere og samtidig tage 
skraldet for, at servicen bliver ringere,« siger Torben K. Hollmann.
 Han håber derfor, at statsministeren også vil være de ældres 
statsminister og finde penge til ældreområdet, ligesom man har 
gjort med minimumsnormeringerne. Men han fastslår samtidig, 
at penge alene ikke kan løse problemer, fordi man allerede i dag 
mangler hænder flere steder og står over for en stigende rekrut-
teringsudfordring i takt med, at antallet af ældre stiger. 
 »Vi har brug for at bruge de hænder, vi har, klogere. Vi skal 
omorganisere ældreområdet, så medarbejderne i højere grad får 
indflydelse på deres arbejdsdag og sat deres faglighed i spil. Det vil 
også gøre det mere attraktivt, mindske sygefravær og øge områdets 
ry og rygte. Det er vi i gang med partnerskabet på ældreområdet, 
men vi får også brug for hjælp udefra« siger Torben K. Hollmann.
 Fra social- og ældreminister Astrid Krag lyder det i et skriftligt 
svar, at hvis den fremtidige ældrepleje skal sikres, må vi også 
sikre, at der fremover er dygtige medarbejdere i ældreplejen.

 »Det kræver, at der bliver bedre rum til deres faglighed og 
mindre minuttyranni og overstyring. Ligesom vi skal sikre gode 
muligheder for at blive uddannet til området. Det har vi også 
fokus på,« siger Astrid Krag og henviser til, at regeringen har afsat 
80 millioner kroner til et ekstraordinært løft af taxametertilskud-
dene til hovedforløbene på social- og sundhedsuddannelserne 
og sikret løn til elever på over 25 år på social- og sundhedsassi-
stentuddannelsen fra uddannelsens begyndelse.
 KL-formand Jacob Bundsgaard betegner løsningen af rekrut-
teringsudfordringen som en af de allervigtigste opgaver i at sikre 
fremtidens velfærd.
 »Vi er allerede i gang med en række initiativer, der skal gøre 
arbejdet i vores ældresektor attraktivt og søgt. Vi skaber bedre 
rammer for løn, vi arbejder på at få seniorerne til at blive længere 
i arbejde, på at skabe flere fuldtidsstillinger og meget andet. Men 
vi er langt fra i mål. Og det kommer også til at kræve et lands-
politisk blik på, hvordan vi finder ressourcerne til at kunne klare 
opgaven,« siger Jacob Bundsgaard.

Forventet udvikling i antallet af 80+årige frem til 2035 

Kilde: Momentum på baggrund Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning.
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Om undersøgelsen
Beregning foretaget på baggrund af antal timer med hjemmehjælp, andel modtage-
re af hjemmehjælp, og antal måneder med hjemmehjælp på hvert alderstrin i 2019 
sammenholdt med udviklingen i befolkningens størrelse på hvert alderstrin frem til 
2035 ifølge Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning. I denne beregning anta-
ges det, at andelen af hjemmehjælpsmodtagere på hvert alderstrin er det samme 
fremover, dvs. at antallet af hjemmehjælpsmodtagere stiger givet den demogra� ske 
udvikling. Baseret på data fra 83 kommuner med komplette og konsistente data i 
hele 2019.




