
Orientering af Seniorrådet omkring rådighedsbeløb for pensionister på 

plejehjem – 7. oktober 2020 på Kildebjerget i Stouby 

 

Rådighedsbeløb 
Ingen har efter lovgivningen krav på et minimumsrådighedsbeløb. I retsplejelovens § 509, stk. 1 er fastsat, 

at der ikke kan foretages udlæg i aktiver, bortset fra fast ejendom, der nødvendige til opretholdelse af et 

beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand. Det betyder, at der er grænser 

for, hvad kreditorer kan gøre udlæg i forbindelse med en fogedforretning. Der kan f.eks. ikke foretages 

udlæg i almindeligt møblement med mindre der er tale om designer-møbler, B&O-fjernsyn med videre. 

Tidligere regeringer har arbejdet med fattigdomsgrænser, men disse har aldrig været brugt til at vurdere, 

hvorvidt borgere var berettigede til forskellige typer af ydelser eller støtte. Der var udelukkende tale om 

statistiske og politiske styringsværktøjer. 

Boligstøtte/boligsikring 
Forhøjet boligstøtte (boligsikring) i ældrebolig/plejebolig i forhold til at leje på almindelige lejevilkår. F.eks. 

ikke-pensionist i 2-værelses lejlighed på 60 kvadratmeter, som ikke er anvist af kommunen, med en indtægt 

svarende enlig folkepension (13.541 kr. før skat) og uden formue giver 923 kr. i boligstøtte om måneden. Er 

vedkommende derimod pensionist med folkepension (13.541 kr. før skat (bestående af grundbeløb på 

6.419 kr. og pensionstillæg på 7.122 kr.)), og boligen er en anvist 2-værelses lejlighed på 60 kvadratmeter, 

giver det 4.683 kr. i boligstøtte/boligsikring. Hvis boligen ikke er anvist af kommunen, giver det 4.134 kr. i 

boligstøtte/boligsikring om måneden. 

Ikke-folkepensionisten har derfor effektivt en månedlig husleje på 5.077 kr. og folkepensionisten har 

effektivt en månedlig husleje på 1.317 kr (1.866 kr., hvis boligen ikke er anvist af kommunen). Hertil skal 

naturligvis medregnes forbrug (vand, varme og elektricitet). 

En eventuel formue i form af f.eks. friværdi i et halvt hus vil nedsætte boligstøtten/boligsikringen. En 

formue på 1.000.000 kr. for en folkepensionist efter ovenstående eksempel giver en boligstøtte/boligsikring 

på 4.575 kr. om måneden i stedet for 4.683 kr. for en folkepensionist uden formue. En formue på 2.000.000 

kr. giver en folkepensionist 2.632 kr. i månedlig boligstøtte/boligsikring. 

Hvis man er bekymret for økonomien omkring at bo i ældrebolig/plejebolig, vil det derfor være en god idé 

at gå ind på borger.dk og beregne sin boligstøtte, da beregningen er retvisende, hvis man putter de 

korrekte tal i formularen. 

Yderligere tilskudsmuligheder, hvis borgeren er berettiget: Ældrecheck, personligt tillæg, varmetillæg og 

helbredstillæg. 

Ældrecheck 
Ældrechecken udbetales automatisk den sidste måned i januar. Forskudsopgørelsen for året skal være 

rettet senest efter den første uge i januar, da den bruges til beregningen af ældrechecken. Borgeren skal 

opfylde følgende betingelser: 

 havde ret til folkepension senest december året før 

 har en personlig tillægsprocent højere end nul 



 har en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 89.800 kr. (2020)  

Friværdi i fast ejendom tæller ikke med til den likvide formue. Den likvide formue indeholder værdipapirer, 

penge i banken med videre. Ældrechecken udgør maksimalt 18.000 kr., og der skal betales skat af beløbet. 

Personligt tillæg 
Personligt tillæg er et tillæg, der kan søges hos kommunen, jf. Pensionslovens § 14, stk. 1, hvis man som 

folkepensionist sidder i en særligt svær økonomisk situation. Det kan eksempelvis være et tilskud til 

dækning af køb af briller. 

Varmetillæg 
Varmetillæg kan søges hos Udbetaling Danmark, hvis borgeren opfylder følgende: 

 varmeudgifter over 5.300 kr. (2020) om året som enlig og 7.950 kr. (2020) om året som samlevende 

 have en tillægsprocent over 0 

Derudover skal der indsendes varmeregnskaber for de seneste 3 år. 

Helbredstillæg 
Folkepensionister kan søge kommunen om helbredstillæg. Dette giver et tilskud til medicin, tandlæge, 

høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til 

behandlingen efter sundhedsloven. Det kræver ligesom ældrecheck, personligt tillæg og varmetillæg, at 

pensionisten opfylder følgende: 

 har en personlig tillægsprocent højere end nul 

 har en likvid formue, der er mindre end 89.800 kr. (2020)  

Derudover er der mulighed for udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling. 

Tilskuddet skal søges inden behandlingen udføres. 
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