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Til samtlige kommuner

Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og
friplejeboliger
Med Aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og
frem til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og
friplejeboliger.
Kommunerne har siden finanslovens vedtagelse kunnet overveje anvendelsen af
midlerne efter formålet. Midlerne skal som bekendt anvendes til et løft af
ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under
hensynstagen til medarbejderens ønsker, anvendes til ansættelse af nye
medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende
deltidsansatte medarbejdere.
Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 formelt via en statslig pulje på baggrund
af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt
og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.
./.

Den statslige pulje fordeles i 2018 – 2021 mellem kommunerne på baggrund af
nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Fordelingen for 2018 fremgår af vedlagte oversigt.

./.

Udkast til bekendtgørelse, der fastlægger proceduren for udmøntning af midlerne i
perioden 2018 – 2021, er sendt i høring med høringsfrist den 1. marts 2018. Udkast til
bekendtgørelse samt bilag 1. Administrationsgrundlag for Pulje til en bedre
bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejebolig vedlægges til
orientering, så kommunerne kan fortsætte planlægningen i forhold til anvendelsen af
midlerne.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft primo marts 2018, og umiddelbart
efterfølgende vil kommunerne modtage et foreløbigt tilsagnsbrev vedrørende
kommunens andel af tilskuddet. Sammen med det foreløbige tilsagnsbrev udsendes
tillige de to redegørelsesskemaer, som kommunerne skal udfylde for at få del i
midlerne i 2018, jf. udkastet til bekendtgørelsen.

./.

Det ene redegørelsesskema vedrører den forventede anvendelse af midlerne til en
bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i
2018. Udkast til dette skema vedlægges til orientering (udkastet skal ikke indsendes
til ministeriet).
Det andet redegørelsesskema (vedlægges ikke) vil omhandle den lokale indsats i
forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på
ældreområdet.
Kommunerne vil herudover få tilsendt de endelige skemaer umiddelbart efter
bekendtgørelsens ikrafttræden primo marts 2018. Frist for indsendelse af
redegørelserne forventes at blive senest den 1. april 2018, og der er lagt op til, at det
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vil være muligt at indsende redegørelserne med forbehold for politisk godkendelse,
jf. udkast til administrationsgrundlag.
Sundheds- og Ældreministeriet vil behandle redegørelserne løbende, som de bliver
indsendt. Rettidigt indsendte redegørelser vil senest blive behandlet med udgangen
af april 2018. Når redegørelserne er behandlet, vil et endeligt tilsagn for tilskuddet i
2018 blive udsendt.
Såfremt der måtte være spørgsmål kan der rettes henvendelse til Mathias VinzentKerkov på tlf. 72 26 94 68 eller mvk@sum.dk (økonomiske og/eller administrative
spørgsmål) eller Søren Svane Kristensen på tlf. 72 26 95 34 eller ssk@sum.dk (faglige
spørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende bemanding).

Med venlig hilsen

Søren Svane Kristensen
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