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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 29. juli 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 774 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 774: 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange yngre mennesker med handicap, der 

bor i ældreboliger eller på plejehjem, fordi kommunen ikke har kunne finde et 

passende bosted med andre unge?” 
 

Svar: 

Det følger af servicelovens § 4, stk. 1 og 2, at kommunalbestyrelsen har en 

pligt til at sørge for, at der er de nødvendige botilbud efter serviceloven, og at 

denne forsyningspligt kan opfyldes ved brug af kommunale, regionale og 

private tilbud. Når kommunalbestyrelsen indgår kontrakt med en leverandør af 

botilbud om en borgers ophold på et botilbud efter serviceloven, bør 

kommunalbestyrelsen være opmærksom på, at det skal ske inden for 

rammerne af deres forpligtelser. 

 

Kommunalbestyrelsens forsyningspligt vedrørende botilbud efter servicelovens 

§ 108 skal ses i sammenhæng med almenboliglovens § 105, hvorefter 

kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang 

tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og til personer 

med handicap, som har et særligt behov for sådanne boliger. 

 

Regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og 

almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, 

der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og 

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

 

Som udgangspunkt kan en kommune godt tilbyde en yngre borger plads på et 

plejehjem eller i en plejebolig, såfremt kommunen vurderer, at tilbuddet 

vurderes egnet til at dække borgerens behov. 

 

Angående den efterspurgte viden ligger Social- og Ældreministeriet ikke inde 

med opgørelser over antallet af unge, der bor i almene ældreboliger eller på 

plejehjem, og ej heller med undersøgelser af trivslen hos unge, der bor i 

ældreboliger eller på plejehjem. 

 

Ligeledes har ministeriet ikke kendskab til kommunernes ventelister til 

botilbudspladser. 
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I forhold til igangværende initiativer, som har til formål at sikre at yngre 

mennesker med handicap bor i et miljø med andre unge, kan jeg oplyse, at der 

den 1. januar 2020 trådte en ny bestemmelse i kraft, som giver kommunerne 

mulighed for at forbeholde længerevarende botilbud efter serviceloven til unge 

mennesker under 35 år med funktionsnedsættelse, således at de unge, der har 

behov for at bo på længerevarende botilbud, får bedre mulighed for at leve et 

ungdomsliv sammen med jævnaldrende. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


