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Plejebolig til ældre og personer med handicap, jfr. lov om social service § 192. 
Lov om almene boliger m.v. §§ 5 stk. 2 og 58a. 

 
 
Ydelse 

 
Anvisning til boliger for ældre og personer med handicap, i henhold til 
lov om almene boliger samt lov om social service. 
 

 
Målgruppe 

 
Borgere med betydelig varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige 
kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig.  
 

 
Formål med visitering 

 
 At borgere, som efter en faglig vurdering ikke længere kan 

afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, får tilbudt en egnet 
plejebolig. 

 
 
Vejledende kriterier  

 
I vurderingen heraf indgår følgende punkter, som borgeren skal opfylde 
ét eller flere af: 

 Borgere, der er i en sådan fysisk/psykisk tilstand, at ophold i 
nuværende bolig ikke længere er forsvarligt. 

 Boligskiftet forventes at forbedre borgerens mulighed for et 
socialt samvær eller nærvær med jævnaldrende (f.eks. hvis 
borgeren udviser massiv angst og utryghed i nuværende bolig) og 
hvor det er af afgørende betydning, at der er personale i 
nærheden. 

 Borgere, der har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tilkalde 
hjælp. 

 
Der vil altid blive foretaget en konkret individuel vurdering af borgerens 
behov for plejebolig. 
 
Borgere, som ønsker plejebolig på et plejecenter, er berettiget til dette, 
hvis prisen for plejeydelser i hjemmet overstiger prisen for plejeydelser i 
plejebolig. 
 

 
 
Ansøgning 

Ansøgning om plejebolig kan ske ved henvendelse til Myndighed i Center 
for Ældre enten via mail aeldre@brk.dk eller på telefon 56 92 60 50 på 
hverdage mellem kl. 8.30 – 10.00. Brug sikker e-mail, hvis din mail 
indeholder personlige oplysninger (kræver NemID) 
 
Du kan også sende brev til: 
Center for Ældre 
Myndighed 
Ullasvej 17, 1 
3700 Rønne. 
 
Hvis du ikke selv henvender dig, men f.eks. din pårørende på dine vegne 
henvender sig, kræver det en fuldmagt eller et samtykke fra dig, før 
henvendelsen bliver behandlet. 
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Afgørelse 

 
Visitationsudvalget har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse 
til en plejebolig. Visitationsudvalget holder møde i lige uger om onsdagen. 
 
Skriftlig afgørelse sendes til borgeren inden for  8 uger fra modtagelse af 
ansøgningen.  

 
Afslag 

 
Afslag gives skriftligt. Der medsendes klagevejledning.. Klagen sendes til  
Bornholms Regionskommune 
Center for Ældre 
Myndighed 
Ullasvej 17, 1 
3700 Rønne 



 
Særlige forhold  

 
Boliger efter lov om social service § 192: 

 Ved indflytning på plejehjem betales ikke indskud. 
 Huslejeberegningen består af 2 dele. En omkostningsbestemt del 

og en indtægtsbestemt del, der beregnes én gang årligt, typisk ved 
årsskiftet. 

 Der betales for aftalte servicepakker. 
 
Boliger efter lov om almene boliger m.v.: 

 Ved indflytning på plejecenter betales der indskud. 
 Der betales for madservice efter aftale. 
 

Godkendte borgere optages på venteliste. 
 
Visitationsudvalget tildeler den ledige plejebolig til den ansøger på 
ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov. 
 
Borgere som er visiteret til plejebolig er omfattet af en plejeboliggaranti, 
som betyder, at kommunen skal tilbyde en plejebolig senest 2 måneder 
efter visitationen.   
 
Hvis borgeren kun ønsker et specifikt plejecenter, er borger ikke omfattet 
af garantien, og vil derfor blive skrevet op på en specifik venteliste uden 
garanti for, hvornår en bolig bliver tildelt. 
Hvis borgeren ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner 
fortsat skal indgå i husstanden, skal det botilbud, der tilbydes, være egnet 
til 2 personer. 
 
Hvis borgeren afgår ved døden, kan ægtefælle, samlever eller registreret 
partner fortsat blive boende jfr. reglerne om opsigelsesgrunde i lov om 
leje af almene boliger. 
 
Hvis en borger ønsker at flytte til en anden kommune skal borgeren først 
visiteres og godkendes til plejebolig i egen kommune.  
Center for Ældre sender derefter ansøgningen til den kommune, hvor 
borgeren ønsker at flytte hen, og denne kommune behandler 
efterfølgende ansøgningen med henblik på plejebolig. 
 

 
 


