
Gode muligheder for at etablere seniorbofællesskaber 

Regeringen igangsatte i foråret 2018 et tværministerielt arbejde mellem Sundheds- 

og Ældreministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet 

for at undersøge mulighederne for at understøtte og udbrede etableringen af flere 

seniorbofællesskaber i Danmark.  

Arbejdet har bl.a. vist, at der inden for de nuværende regler er gode muligheder for 

at etablere seniorbofællesskaber både som ejer-, andels- og almene boliger samt 

private udlejningsboliger. De forskellige former henvender sig dog til forskellige typer 

af ældre.  Arbejdet har samtidig vist, at aktørerne på området oplever en stor og 

stigende interesse blandt ældre for at bo i seniorbofællesskaber. Samtidig viser de 

seneste tal, at der skønnes i 2016 at stå ca. 8.400 på venteliste til de ca. 7.000 boliger 

i seniorbofællesskaber. I forlængelse af det tværministerielle arbejde har regeringen 

derfor offentliggjort en pjece, som vi håber vil inspirere endnu flere til at etablere nye 

seniorbofællesskaber.  

Arbejdet har desuden vist, at det er vigtigt, at den enkelte i tide får taget stilling til, 

hvorvidt man ønsker en alderdom i et seniorbofællesskab, da mange først sent 

overvejer, hvordan de ønsker at leve deres seniortilværelse. Da det samtidig kan 

være en krævende proces for den enkelte, der ønsker at være med til at etablere et 

seniorbofællesskab, har regeringen taget initiativ til, at der udvikles en trin-for-trin 

guide, som kan vejlede borgere igennem etableringsprocessen.  

Vi vil med det vedlagte materiale gerne gøre jer opmærksomme på erfaringerne fra 

det tværministerielle arbejde. Vi håber , at I som ældreråd vil være med til at udbrede 

erfaringerne og ikke mindst gøre ældre opmærksomme på, at det er væsentligt, at 

man som ældre tager stilling til sit liv som senior i tide, særligt hvis man drømmer om 

at bo i et seniorbofællesskab.  

Det handler bl.a. om, at den yngre del af målgruppen ofte foretrækkes ift. at komme 

ind i et eksisterende seniorbofællesskab, da de eksisterende beboere ofte har et 

ønske om at sikre aldersspredning i fællesskabet. Ønsker man omvendt at etablere et 

nyt seniorbofællesskab er disse ofte længe undervejs, fordi der fx både skal findes en 

grund, søges om byggetilladelse, og derudover skal bygningen tegnes.  

Afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe samt regeringens 

inspirationspjece er vedlagt.  
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