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Kapitel 9 – løsningsscenarie med reduceret anlægsbehov 
 
1. Baggrund 
 

Ældre- og omsorgsudvalget fik forelagt Masterplanen for modernisering af plejeboliger den 13. 
juni 2022 (sag nr. 46). Udvalget godkendte hér, at den opdaterede masterplan danner grundlag 
for det videre arbejde med plejeboligmasterplanen.  

Henset til, at der er et stort pres på finansiering af anlægsplanen i Frederiksberg Kommune god-
kendte ældre- og omsorgsudvalget, at der frem mod genfremlæggelsen af plejeboligmasterpla-
nen i augustmøderækken tillige udarbejdes et supplerende anlægsscenarie, der medfører et min-
dre anlægsbehov – det vil sige et reduceret finansieringsbehov indenfor kommunens anlægs-
plan. Udvalget anmodede derudover forvaltningen om at forelægge en sag om konsekvenserne 
for FKD, når der er truffet endelige beslutninger om plejeboligkapacitet i forbindelse med Plejebo-
ligmasterplan 2022 og budget 2023.  

Plejeboligmasterplanen er derfor opdateret med et nyt kapitel 9, der beskriver et supplerende an-
lægsscenarie, der medfører et mindre anlægsbehov og hvor der ses på muligheder og konse-
kvenser ved at udskyde planlagte byggeprojekter og dermed opnå et reduceret finansieringsbe-
hov indenfor anlægsplanen. Kapitel 9 indeholder derudover en mindre justering af efterspørgslen 
henset til coronausikkerhed. Kapitel 9 indeholder tillige et statusafsnit for Søster Sophies Minde. 
Det bemærkes, at der forelægges en separat sag vedrørende FKD for ældre- og omsorgsudval-
get på samme møde som plejeboligmasterplanen den 15. august 2022.  

2. Status 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. juni 2022 (sag nr. 164, lukket punkt) at opsige 
driftsoverenskomsten med Søster Sophies Minde pr. 1 juli 2022 med ni måneders varsel og til 
ophør med udgangen af marts 2023. Plejehjemmet har hidtil været planlagt udfaset i 2025 (som 
beskrevet i de foregående års plejeboligmasterplaner). Sluttidspunktet er blevet fremrykket da 
plejeboligmasterplan for 2022 viser et fald i efterspørgslen sammenholdt med forrige års master-
planer. Derfor har det været nødvendigt at tilpasse kapaciteten på plejeboligområdet med 40 bo-



liger – denne kapacitetstilpasning var indarbejdet i plejeboligmasterplanen, som den blev be-
handlet af ældre- og omsorgsudvalget den 13. juni 2022 (sag nr. 46).  

Frederiksberg Kommune har efterfølgende afholdt et informationsmøde med medarbejdere, bor-
gere og pårørende for at orientere om det videre forløb. 

 

3. Efterspørgsel 

Covid-19’s påvirkning af ventelisten  

Plejeboligmasterplanens kapitel fem viser, at der samlet set er en stødt stigende efterspørgsel ef-
ter plejeboliger frem mod foreløbigt 2034. Dog er efterspørgslen efter plejeboliger dalet svarende 
til efterspørgselsprognosen for 2021, hvorfor der blev foretaget en kapacitetstilpasning med ma-
sterplanen i juni (ÆOU, 13.06.22, sag nr. 46). 

Ældre – og omsorgsudvalget blev her orienteret om, at de seneste års beregninger af efter-
spørgslen har været påvirket af Covid-19 samt at forvaltningen derfor løbende følger udviklingen 
i efterspørgslen tæt. Forvaltningen har på denne baggrund derfor foretaget en mindre justering af 
efterspørgslen med nærværende genfremlæggelse af masterplanen i august set i forhold til den 
første fremlæggelse for ældre- og omsorgsudvalget i juni-udgaven af plejeboligmasterplanen 
2022.  

Ventelisten er et af nøgletallene, som har indvirkning på det forventede kapacitetsbehov for pleje-
boliger. Ventelisten har varieret i løbet af 2021, hvilket blandt andet kan tilskrives Covid-19. Ven-
telisten var lav i først halvår og steg i andet halvår af 2021. Ventelisten for 2022 har været fal-
dende og derfor er der en usikkerhed til forventningen for ventelisten for de kommende år. For-
valtningen har derfor ved genfremlæggelsen af plejeboligmasterplanen i augustmøderækken 
2022 lagt en buffer ind svarende til at behovet efter plejeboliger øges.  

I lighed med tidligere år vil der blive udarbejdet en demografiregulering af plejeboligerne i forbin-
delse med revideringen af plejeboligmasterplanen i 2023. Forvaltningen vil hér foretage en ny 
vurdering af udviklingen af ventelisten, herunder behovet og niveauet for en eventuel buffer. 

Reduceret finansieringsbehov indenfor anlægsplanen og en øget gennemsnitlig ventetid for bor-
gere, der ønsker en specifik plejebolig 

Et reduceret finansieringsbehov indenfor anlægsplanen opnås ved at udskyde etableringen af et 
eller flere kommende plejeboligprojekter. Det anbefales at udskyde den planlagte etablering af 70 
nye plejeboliger fra 2028 til 2031, udvidelsen af Østervang fra 2032 til 2033 og nye plejeboliger fra 
2033 til 2034. På kort sigt frem mod 2025 vil der ikke længere være behov for den midlertidige 
fleksible kapacitet på FKD. Herved er det muligt at opnå en betydelig reduktion af anlægsudgifterne 
indenfor kommunens anlægsplan svarende til ca. 71 mio. kr. (hvoraf ca. 70 mio. kr. henføres til 
projektet 70 nye plejeboliger), hvor det vil være muligt at omdisponere anlægsmidlerne til andre 
projekter indenfor kommunens samlede anlægsplan. Som det fremgår i kapitel 4 (’Kapacitet – sik-
ring af fremtidig kapacitet’) forudsætter denne løsning, at der afsættes 22.3 mio. kr. til vedligehold 
af det eksisterende Søndervang Plejehjem, hvilket samlet set betyder, at der frigives ca. 49 mio. 
kr. i budgetperioden for Budget 23 i anlægsplanen. 

 



Konsekvensen heraf bliver en længere ventetid for de borgere, der er visiteret til en plejebolig og 
som ønsker en specifik plejebolig.   

Borgere, der visiteret til en plejebolig uden ønske til et specifik plejecenter er omfattet af en lov-
givningsmæssig garanti om et tilbud inden for 2 måneder. 

Kommunalbestyrelsen har hidtil ønsket, at kommunens plejeboligkapacitet gav mulighed for, at 
alle borgere, der er visiteret til en plejebolig maksimalt venter 2 måneder, uanset om der søges 
specifikt eller bredt efter en plejebolig, hvilket der er planlagt efter i plejeboligmasterplanen. 

Ved at udskyde ovenstående byggerier og dermed opnå den ønskede reducering af finansie-
ringsbehovet indenfor anlægsplanen vil det betyde, at der fremadrettet i anlægsarbejdet vil blive 
planlagt efter en gennemsnitlig ventetid på ca. 4 måneder for de borgere, der ønsker en specifik 
plejebolig. Søges der bredt gælder den lovgivningsmæssige garanti på 2 måneder fortsat.  

Der er lagt vægt på en løsning, der muliggør en betydelig reduktion af anlægsudgifterne, hvor det 
vil være muligt at omdisponere anlægsmidlerne til andre projekter indenfor kommunens samlede 
anlægsplan. Dertil vurderes det også at være muligt at tilpasse plejeboligkapaciteten herefter så-
ledes, at det er fagligt forsvarligt overfor den enkelte borger med en gennemsnitlig ventetid på 4 
måneder for de borgere, der ønsker en specifik plejebolig. 

Det bemærkes, at Ældreanalysen viser, at antallet af plejeboligpladser i Frederiksberg Kommune 
i dag ligger højere, når der sammenlignes med andre kommuner (jævnfør Ældreanalysen).  

Figur 5 nedenfor den reviderede efterspørgsel sammenholdt med efterspørgslen forelagt i juni 
2022: 

 Grøn kurve viser 2 måneders ventetid for alle borgere uanset om de ønsker specifikt eller 
bredt og hvor der er justeret for usikkerhed omkring Covid-19’s påvirkning af ventelisten. 

 Gul kurve viser en gennemsnitlig ventetid på ca. 4 måneder for de borgere, der ønsker en 
specifik plejebolig og hvor der er justeret for usikkerhed omkring Covid-19’s påvirkning af 
ventelisten. 

Forskellen mellem de to linjer svarer til en justering af kapaciteten på 30 boliger. Derudover er 
der indlagt en usikkerhedsbuffer på 6 boliger på baggrund af usikkerhed omkring Covid-19’s på-
virkning siden juni-versionen af masterplanen, hvormed efterspørgslen er reduceret med 24 boli-
ger. Det bemærkes, at dette er udover den allerede implementerede kapacitetstilpasning som 
følge af en ændret efterspørgsel på 40 boliger i juni 2022. – samlet set tilpasses masterplanen 
derfor med i alt 64 boliger sammenlignet med plejeboligmasterplan 2021.  

Forvaltningen er opmærksom på, at en højere ventetid, når man søger et specifikt plejecenter 
kan medføre en adfærdsændring, så flere borgere vælger at søge bredt for dermed at være om-
fattet plejeboliggarantien. Derfor har forvaltningen forsøgt at tage højde for en eventuel ændret 
adfærdseffekt i prognosen, med den bemærkning, at den reelle effekt er forbundet med usikker-
hed. Forvaltningen vil følge udviklingen i ventelisten tæt fremadrettet. Det forventes først, at en 
højere ventetid på gennemsnitlig 4 måneder er fuldt implementeret i løbet af 2024. Det bemær-
kes yderligere, at der i løbet af 2025 udfases en del utidssvarende boliger med renoveringen af 
henholdsvis Ingeborggården, Søndervang og ibrugtagningen af Nimbus som erstatning for Beta-
niahjemmet. Fra medio 2025 vil der dermed alene udestå udfasningen af det eksisterende Søn-
dervang Plejehjem. Dette vurderes også at kunne få en betydning for borgernes søgemønstre.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Revideret efterspørgsel  

 

 

4. Kapacitet – sikring af fremtidig kapacitet 

Den reviderede efterspørgsel betyder, at Frederiksberg Kommune fortsat har en stødt stigende 
efterspørgsel efter plejeboliger frem mod 2034, men at kommunen skal reducere kapaciteten 
med 24 pladser årligt frem mod 2034 set i forhold til plejeboligmasterplanen som den var fremlagt 
i juni 2022. Dette håndteres på følgende vis nedenfor på henholdsvis kort sigt, mellem-langt sigt 
og langt sigt. 

Sikring af kapacitet på kort sigt (2023-2024) 
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På kort sigt udgår Frederiksberg Kommunes midlertidige fleksible pladser på FKD (MFK-plad-
ser) fra 2023 og frem. Der ses fortsat et behov for at permanentliggøre de to ekstra afdelinger på 
FKD for at understøtte det politiske ønske om at forbedre de fysiske rammer på FKD for herigen-
nem at reducere antallet af borgere per stue på FKD (udtynding).  

Dertil øges kapaciteten på det eksisterende Søndervang Plejehjem med én enkelt plads i 2024 
(den oprindelige masterplan havde forudsat, at der blev lukket to pladser fra 2023 til 2025).  

Frederiksberg Kommune har dermed ikke nogen midlertidig fleksibel kapacitet (MFK-pladser) fra 
primo 2023 og frem. Såfremt udviklingen af efterspørgslen på kort sigt ændrer sig i en sådan 
grad, at der på sigt er behov for at genindføre MFK-pladserne på FKD vil den fysiske kapacitet 
dermed ligeledes være sikret forudsat, at de to ekstra afdelinger permanentliggøres. I så fald vil 
der alene skulle afsættes specifikke midler til selve driften af eventuelle MFK-pladser. Det be-
mærkes, at det eksisterende Søndervang Plejehjem indtræder som nødkapacitet fra medio 2025 
og dermed kan optage en øget efterspørgsel.  

Sikring af kapacitet på mellem-langt og langt sigt (2025 - 2034) 

Det reviderede løsningsscenarie forudsætter, at det ny plejecenter på 70 pladser, der var forud-
sat ibrugtaget i 2028 udskydes med ca. 3.5 år til medio 2031. Det ny plejecenter er allerede planlagt 
og budgetlagt, da det er dén kapacitet, der hidtil har været forudsat indeholdt i Diakonissestiftel-
sens nye plejecenter. Budgettet for Diakonissestiftelsens omdisponeres derfor med Budget 23 som 
planlagt til det nye plejecenter på 70 pladser. Ved at udskyde projektet med ca. 3.5 år frigives et 
væsentligt råderum i anlægsplanen på 70 mio. kr. da størstedelen af projektets udgifter dermed 
rykkes udenfor budgetperioden.  

Det reviderede løsningsscenarie forudsætter, at det eksisterende eksisterende Søndervang Ple-
jehjem forlænges som nødkapacitet forlængeres til og med 2030. Dette giver fortsat en fleksibilitet 
i forhold til at sikre en agil tilpasning af kapaciteten i denne årrække, hvor kommunen fortsat råder 
over den nødvendige plejeboligkapacitet men omvendt undgår at have overkapacitet. Søndervang 
som nødkapacitet optræder derfor i perioden 2025 til 2030 med et spænd fra 13 til 76 pladser. Det 
er en forudsætning for den fortsatte brug af Søndervang Plejehjem, at der afsættes midler til istand-
sættelse/vedligeholdelse af plejehjemmet på ca. 22.3 mio. kr. da bygningerne skal anvendes for 
en længere periode end hidtil forudsat. Ligeledes, at der sikres en bæredygtig økonomi for Søn-
dervang som nødkapacitet, hvor den fremadrettede plejedrift kobles på det Ny Søndervang.  

Udvidelsen af Østervang Plejecenter med 30 pladser udskydes med ét år fra 2032 til 2033. 
Dertil udskydes ibrugtagningen yderligere 49 nye pladser i 2033 til 2034 ligesom antallet af plad-
ser justeres til 26. Herved sikres et mindre råderum i anlægsplanen svarende til ca. 0.97 mio. kr.  

Samlet set frigives der dermed ca. 49 mio. kr. i budgetperioden for Budget 23. 

Det bemærkes, at der ikke ændres ved tidsplanen for det ny plejecenter på Hospitalsgrunden da 
der fortsat er behov for at ibrugtage 120 pladser medio 2029. Projektet kommer dermed på sigt til 
gradvist at udfase pladserne på det eksisterende Søndervang Plejehjem. Der er ikke mulighed for 
at fremrykke ibrugtagningen af projektet og dermed sikre en hurtigere udfasning af det eksiste-
rende Søndervang Plejehjem som nødkapacitet, da Regionen først fraflytter Hospitalsgrunden 



primo 2027, hvilket fastlægger tidspunktet for første spadestik. Projektet skal ses i sammenhæng 
med den samlede Udviklingsplan for Hospitalsgrunden og særligt med et kommende sundheds-
strøg.  

Opsummering 

Ovennævnte tiltag indebærer, at plejeboligkapaciteten tilpasses tilfredsstillende således, at Frede-
riksberg Kommune undgår væsentlig overkapacitet i årene 2022 til 2034. Samtidig rummer planen 
den fornødne robusthed og agilitet der sikrer, at Frederiksberg Kommune fortsat råder over den 
nødvendige plejeboligkapacitet til at imødekomme den øgede efterspørgsel efter plejeboliger både 
på kort og langt sigt. Dette er illustreret ved figur 7 og tabel 4.  

Tabel 7: Revideret løsningsscenarie 2022 

 

Nedenstående tabel 4 viser kapaciteten fordelt på plejecentre i det reviderede løsningsscenarie. 

 

 

 

Tabel 4: Revideret løsningsscenarie 2022 

 



 
 
 

5. Modernisering 

Frederiksberg Kommune har med det reviderede løsningsscenarie fortsat en plan for at afslutte 
moderniseringen af kommunens utidssvarende plejehjem.  

Der er igangværende moderniseringsprojekter for Ingeborggården og Søndervang. Og kapaciteten 
på Kong Frederik d. IX’s Hjem er februar 2022 erstattet af Lindehaven.  

Der sikres en hurtigere udfasning af Betaniahjemmet i tråd med Kommunalbestyrelsens ønske, da 
kapaciteten erstattes af Nimbus i 2025. Hermed fremrykkes udfasningen at boligerne med fire år 
fra 2029 til 2025. 

Der forelægger ligeledes en plan for udfasning af kapaciteten på Søster Sophies Minde i dialog 
med Diakonissestiftelsen. 

Det ny planlagte plejecenter med 70 pladser har hidtil skulle erstatte kapaciteten på det eksiste-
rende Søndervang Plejehjem. Udfasningen af det eksisterende Søndervang Plejehjem udskydes 
dermed med et år til 2030 og udfases i stedet gradvist af det ny plejecenter på Hospitalsgrunden, 
der ibrugtages medio 2029.  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Akaciegården 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
DAMC 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Flintholm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Kastanjehaven 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
OK-Hjemmet Lotte 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Østervang 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
Betaniahjemmet 60 60 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindehaven (Betty 3) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Ingeborggården 159 159 181 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Kong Frederik IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nimbusparken 0 0 25 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Søndervang 1 (selvejende) 60 60 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0
Søndervang 2 (kommunal) 42 43 27 13 20 76 46 13 0 0 0 0
Ny Søndervang - forsyningsgrunden 0 0 61 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Søster Sophies Minde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diakonissen (Ny SSM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyt Plejecenter på Hospitalsgrunden 0 0 0 0 0 0 60 120 120 120 120 120
Udvidelse Østervang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
70 nye plejeboliger 0 0 0 0 0 0 0 0 41 70 70 95
OK Prinsesse Benedikte 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Midlertidig fleksibel kapacitet i alt 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total kapacitet 962 954 979 1.005 1.036 1.068 1.098 1.125 1.153 1.182 1.212 1.237
Behov for pladser 961 954 979 1.005 1.036 1.068 1.098 1.125 1.151 1.179 1.209 1.238
Yderligere behov for kapacitet -1 0 0 0 0 - - - -2 -3 -3 1


