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Boligudvalget har i brev af 20. december 2019 stillet mig følgende spørgsmål 

(BOU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål 74  

Vil ministeren sørge for, at det hurtigst muligt bliver præciseret direkte i al-

menboliglovens § 5, stk. 2, at der i almene plejeboliger skal være fast tilknyttet 

personale svarende til den pågældende gruppes behov, og at det fremgår tyde-

ligt i bemærkningerne og i den tilhørende vejledning, at beboerne i plejeboliger 

naturligvis ikke kan visiteres til almindelig hjemmehjælp leveret af hjemmeple-

jen, når de bor i en plejebolig? 

Svar: 

Det følger i dag af almenboliglovens § 5, stk. 2, at en almen plejebolig er en 

ældrebolig med tilknyttet serviceareal. Bestemmelsen har således til formål at 

sikre de fysiske og boligmæssige rammer for, at kommunerne kan yde den pleje 

og omsorg,  som ældre i plejeboliger har behov for.   

Kommunerne har ansvaret for at anvise de ældre til en plejebolig på baggrund 

af det konkrete behov, som de ældre har for en sådan bolig. I sin vurdering her-

af skal kommunen bl.a. vurdere, hvorvidt plejeboligernes fysiske rammer og 

den personalemæssige dækning modsvarer det behov, som den ældre har for 

pleje og omsorg i hverdagen. Har den ældre behov for pleje døgnet rundt, skal 

der således være personale til at kunne opfylde dette behov. Dette følger allere-

de af almenboligloven.  

Som oplyst i mit svar på spørgsmål nr. 30 BOU alm. del af 10. december 2019 

bør der i fortolkningen af bestemmelsen i § 5, stk. 2 lægges til grund, at der er 

tilknyttet personale til serviearealet i plejeboliger svarende til den pågældende 

beboergruppes behov. Det må endvidere lægges til grund at ældre, der visiteres 

til en plejebolig har et plejebehov, der ikke kan opfyldes alene ved hjemme-

hjælp.  

Jeg mener derfor, at det, der spørges om, allerede er en del af lovgivningen. Jeg 

er imidlertid åben for at udforme en præcisering af de gældende regler. Jeg vil 

derfor i forbindelse med en kommende ændring af almenboligloven overveje, 
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Side 2/2 hvordan sådan en ændring kan udformes, så lovens gældende hensigt ikke er til 

at misforstå.    

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 

 


