
Ændringsforslag 

 

SEN-A-02 - Daghjem med 55 pladser 

 

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 

Daghjem, serviceareal  0 0 0 0 

Seniorpolitik, serviceudgifter 0 0 0 0 

I alt kassefinansieret 0 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har i dag 2 daghjem for borgere med demens på Munkensdam plejehjem og 

Birkebo plejehjem. Der er 36 pladser i alt. Daghjem er et dagstilbud, hvor hjemmeboende bor-

gere med demens kan deltage i sociale aktiviteter samtidig med at de pårørende i husstanden 

kan blive aflastet. 

 

De seneste år har der været en stigende venteliste til daghjemsplads. Dette skyldes forvente-

ligt at der er kommer flere ældre borgere i Kolding Kommune og at antallet af borgere med 

demens ligeledes er stigende. De kommende 10 år vil denne udvikling ikke bare fortsætte men 

forventeligt stige, da antallet af +80 årige i Kolding Kommune stiger med 53 procent fra 4.394 

i 2021 til 6.727 i 2031 (Befolkningsprognosen 2019-31). Antallet af borgere med demens føl-

ger i en vis grad udviklingen i + 80 årige og vil derfor forventeligt ligeledes stige.  

 

Samtidig er de eksisterende daghjemsforhold i pavilloner ved Munkensdam plejehjem og på 

Birkebo plejehjem ikke optimale. I den fysiske udviklingsplan for seniorområdet peges derfor 

på muligheden for at nedlægge de 2 eksisterende daghjem og samle de eksisterende 36 plad-

ser og etablere 19 nye daghjemspladser. Etableringen af lokaler til de 55 daghjemspladser vil 

med fordel kunne ske i sammenhæng med etableringen af et nyt plejehjem.   

 

Etableringen af daghjemmet vil således kunne ske i sammenhæng med det påtænkte pleje-

hjem i Munkebo med ibrugtagning i starten af 2027. Etablerings- og driftsøkonomi rækker ud 

over ovenstående budgetperiode. Nedenfor fremgår etablerings- og driftsøkonomien fra pro-

jektstart i 2025 til første almindelige drifts år i 2028. (Driftsøkonomien i opstartsåret 2027 er 

behæftet med en vis usikkerhed). 

 

 



Ændringsforslag 

 

 

 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2025 2026 2027 2028 

Plejehjem, serviceareal  0 0 15.200 0 

Seniorpolitik, serviceudgif-

ter 
0 1.000 5.800 4.800 

I alt kassefinansieret 0 1.000 21.000 4.800 

 

Etableringsudgiften på 17.2 mio. kr. består af deponering på 15,2 mio. kr. Hertil er skønnet 2 

mio. kr. til fraflytning eksisterende 2 daghjem, afvikling pavillon, inventar mm. Den årlige mer-

udgift til drift af daghjemmet (i forhold til driften af eksisterende 36 daghjemspladser) skønnes 

at være 4.8 mio. kr. årligt, baseret på det eksisterende lønbudget på daghjemsområdet opnor-

meret til 55 pladser samt merudgifter til kørsel, husleje, øvrige personaleomkostninger mm.  

 

Etableringen af 19 nye daghjemspladser vil medføre at den stigende venteliste til en dag-

hjemsplads kan nedbringes. At etableringen først sker med ibrugtagning primo 2027 medfører 

dog, at visse midlertidige indsatser kan komme på tale for at nedbringe ventelisten. Det kan 

f.eks. blive aktuelt at medarbejdere laver aktiviteter med borgeren i eget hjem. 

 

Etableres der ikke flere daghjemspladser på sigt kan konsekvensen være at pårørende bliver 

nedkørte, at udgifterne til f.eks. hjemmehjælp eller aflastning i eget hjem stiger og at livskvali-

teten for borgeren med demens og dennes pårørende falder. Samtidig vil det medføre, at ser-

viceniveauet for daghjemspladser forventeligt skal tilpasses så borgere med demens f.eks. til-

bydes færre dage på daghjem eller indskrænkede tidsrum de pågældende dage.  

 


