
Ændringsforslag 

 

SEN-A-01 - Plejehjem med 70 plejeboliger  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ................ Seniorpolitik  

Vedtaget:  ...................... Fællesmøde Seniorudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget  

 ..................................... den 6. maj 2021, sag nr. 1   

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Annette Lund 

Tlf. nr.:  ......................... 29251940 

E-mail:  .......................... anlup@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Plejehjem, serviceareal  0 0 0 33.915 

Plejehjem, anlæg 0 0 1.530 1.530 

Seniorpolitik, serviceudgifter 0 0 0 0 

Grundkapital 0 0 0 12.865 

Opstartsudgifter til f.eks bebo-

erindskud, flytteomkostninger 

og tomgangshusleje 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

I alt kassefinansieret 0 0 1.530 48.310 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har i dag 13 plejehjem med 568 plejeboliger. De seneste år har ventelisten 

til plejehjem været stigende. Stigningen forventes at fortsætte de kommende år, da antallet af 

+80 årige borgere i Kolding Kommune stiger fra 4.394 i år 2021 til 6.727 i år 2031 (Befolk-

ningsprognosen 2019-31). Denne markante stigning er baggrunden for, at der i seniorområ-

dets plejeboligplan vurderes at være behov for 170 flere plejeboliger i år 2031.  

 

Der pågår, jf. sagsfremstilling på seniorudvalgsmøde 6. maj 2021, overvejelser om etablerin-

gen af et plejehjem i Munkebo med 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal med ibrugtag-

ning i starten af 2027. Etablerings- og driftsøkonomi rækker ud over ovenstående budgetperi-

ode. Nedenfor fremgår etablerings- og driftsøkonomien fra projektopstart i 2024 til første al-

mindelige drifts år i 2028. (Plejehjemmet forventes ibrugtaget cirka den 1. februar 2027. Op-

startsomkostninger og ansættelse af personale forud for ibrugtagningsdato medfører, at der 

budgetteres med helårsdrift i 2027). 
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(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2024 2025 2026 2027 2028 

Plejehjem, serviceareal  0 33.915 0 0 0 

Plejehjem, anlæg 1.530 1.530 0 0 0 

Seniorpolitik, serviceudgif-

ter 
0 0 25.260 37.750 37.750 

Grundkapital 0 12.865 0 0 0 

Opstartsudgifter til f.eks 

beboerindskud, flytteom-

kostninger og tomgangs-

husleje 

0 0 0 2.600 0 

I alt kassefinansieret 1.530 48.310 25.260 40.350 37.750 

 

Den kommunale etableringsudgift på i alt cirka 77,8 mio. kr. består af udbud og projektledelse 

på 3,1 mio. kr., deponering på 33,9. mio. kr, grundkapital på 12,9 mio. kr., inventar, sensor-

gulve, demenssikring mm på 25,3 mio. kr. og opstartsudgifter på 2,6 mio. kr.  

 

Ud over ovenstående finansieres plejeboligerne (udover 10 procent kommunal grundkapital) 

via Alfabos lånoptagning og beboerindskud. Den kommunale etableringsudgift er beregnet ud 

fra det maksimale rammebeløb der må bygges for samt øvrige etableringsomkostninger ved 

Bertram Knudsens Have plejehjem i 2012. 

 

Den årlige driftsudgift på 37,8 mio. kr. fra 2027 er personaledækning til plejehjemmet (skær-

mede pladser) og drift af servicearealet på plejehjemmet. 

 

I praksis vil den præcise etableringsudgift være afhængig af den konkrete udformning af pleje-

hjemmet, herunder størrelsen på servicearealet, grundstykkets værdiansættelse, afklaring af 

om eksisterende grundkapitalmidler kan anvendes eller der skal afsættes særskilte grundkapi-

talmidler. Ligeledes vil konkrete forhold i etableringsfasen, f.eks. om allerede betalte tilslut-

ningsafgifter på grundstykket kan ’genbruges’ påvirke økonomien.  

 

Etableres der ikke flere plejehjemspladser vil Kolding Kommune i løbet af 2020’erne forvente-

ligt ikke kunne overholde lovkravet om at stille en plejebolig til rådighed for visiterede borgere 

indenfor 2 måneder (plejeboliggarantien). Konsekvensen vil ligeledes være, at plejen og om-

sorgen af meget svækkede borgere med behov for døgndækket pleje og omsorg skal vareta-

ges af hjemmehjælpen.  

 

 


