
Ændringsforslag 

 

SEN-A-03 – Reduktion i tomgangshuslejen på ældreboliger 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 1. juni 2021, sag nr. 3   

 

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 

Nettorådighedsbeløb 1.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Toftegården Plejehjem i Jordrup består af 12 plejeboliger og 8 ældreboliger. 3 af ældreboliger 

ligger i hovedbygningens venstre side i stueetagen og 5 ældreboliger på hovedbygningens 1. 

sal. Det er boligselskabet Domea der ejer de 8 ældreboliger. Det resterende areal i hovedbyg-

ningen, dvs. det brugerstyrede aktivitetshus, datastuen og serviceareal i stueetagens højre 

side, ejes af Kolding Kommune. 

De 8 ældreboliger har i en længere periode generelt været svære at udleje. Pt står 6 af de 8 

ældreboliger tomme. Dette har været situationen i flere år, hvilket forventeligt skyldes lav ef-

terspørgsel generelt, og at adgang til 5 af ældreboligerne foregår via indvendig trappe i hoved-

bygningen. De 3 ældreboliger i stueetagen har selvstændig indgang og er er periodisk udlejet. 

Generelt er tomgangshuslejen på de 8 ældreboliger meget høj. Senior- og Sundhedsrådgivnin-

gen, der visiterer til ældreboligerne, vurderer, at de 8 ældreboliger også vil være tilsvarende 

svære at udleje fremadrettet.  

På ovenstående baggrund finder Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen det relevant, at 

Kolding Kommune køber de 8 ældreboliger af Domea for anslået 1.0 mio. kr. og nedlægger æl-

dreboligerne. Hermed vil Kolding Kommune årligt sparer 3-400.000 kr. i tomgangshusleje. 

Såfremt de 2 ældreboliger der pt er udlejet fortsat er udlejet når ældreboligerne nedlægges vil 

senior- og sundhedsrådgivningen varetage dialogen med beboerne om visitation til anden æl-

drebolig eller anden relevant boform.  

Den konkrete besparelse, og hvornår denne kan realiseres, afhænger af en konkret drøftelse 

med boligselskabet Domea og Landsbyggefonden og en nærmere beregning af økonomi i for-

længelse heraf. For at Domea kan sælge de almene boliger til Kolding Kommune kræver det 

også en godkendelse fra relevant ministerie. Den konkrete besparelse afhænger ligeledes af, 

om Kolding Kommune kan finde alternativ anvendelse af lokalerne eller om lokalerne står 

tomme og der er en udgift til opvarmning og løbende vedligehold. Det skønnes at den faktiske 

besparelse, såfremt der fortsat er udgifter til løbende vedligehold, udgør 250.000 pr år.  



Ændringsforslag 

 

Den årlige besparelse på 250.000 kr. vil være en del af budgetpost vedr. tomgangshusleje der 

allerede er realiseret på baggrund af senioranalysen. Besparelsen fremgår dermed med 0 kr. 

om året ovenfor. En forudsætning for at realisere de 250.000 kr. om året er dog at ændrings-

forslaget godkendes. 
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