
 

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på 
plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 
 

 I medfør af § 16.56.50.10 Pulje til bedre bemanding i ældreplejen på finansloven for 
finansåret 2018 fastsættes: 

 

Anvendelsesområde 

§ 1. Ansøgningspuljen til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre 
og friplejeboliger udgør årligt 500 mio. kr. i perioden 2018-2021. 

Stk. 2. De ansøgte midler skal i videst muligt omfang anvendes til nye medarbejdere i 
fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på 
plejehjem, plejecentre og friplejeboliger samt administrationsomkostninger relateret til puljen. 

 

Statsligt tilskud 

 § 2. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 til kommunerne via en statslig pulje som et 
direkte tilskud på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne.  

 Stk. 2. Den statslige pulje fordeles i perioden 2018 – 2021 mellem kommunerne på baggrund 
af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. 

 Stk. 3. Hvis en kommune vælger ikke at søge om et tilskud fordeles de midler, der er afsat til 
kommunen til de øvrige kommuner på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for 
udgiftsbehovet på ældreområdet 

 

Betingelser for udbetaling, administration, opfølgning mv. 

 § 3. Ansøgning om årligt tilskud i perioden 2018 – 2021 til en bedre bemanding indgives i det 
redegørelsesskema, som kommunerne får tilsendt fra Sundheds- og Ældreministeriet. 

Stk. 2. Kommunerne skal senest 1. april 2018 indsende redegørelsen for den planlagte 
anvendelse af 2018-midlerne til en bedre bemanding til Sundheds- og Ældreministeriet. 

Stk. 3. Kommunerne skal senest 1. november 2018 indsende redegørelsen for anvendelse af 
2019-midlerne til en bedre bemanding til Sundheds- og Ældreministeriet.  

Stk. 4. Redegørelsen for anvendelsen af 2019-midlerne til en bedre bemanding indarbejdes i 
den enkelte kommunes redegørelse for anvendelse af værdighedsmilliarden. 

 Stk. 5. For anvendelse af midlerne i 2020 og 2021 til en bedre bemanding skal kommunerne 
senest 1. november året forinden indsende redegørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet. 



 

Stk. 6. Sundheds-og Ældreministeriet kan til enhver tid anmode om yderligere 
dokumentation i forbindelse med behandling af redegørelserne for anvendelsen af midlerne til en bedre 
bemanding.  

§ 4. Kommuner, der ønsker at søge om tilskud i 2018, skal senest 1. april 2018 indsende en 
redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på 
ældreområdet til Sundheds- og Ældreministeriet. Kommunerne skal anvende det dertil udarbejdede 
redegørelsesskema, som kommunerne får tilsendt af Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og 
Ældreministeriet oversender redegørelsen til Beskæftigelsesministeriet. 

Stk. 2. Kommunerne, der har fået tilskud fra puljen, skal senest 1. april 2022 indsende en 
endelig status for indsatsen for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid på 
ældreområdet til Beskæftigelsesministeriet. Kommunerne skal anvende det dertil udarbejdede skema, som 
kommunerne får tilsendt af Sundheds- og Ældreministeriet. 

§ 5. Kommunerne vil årligt få tilsendt et tilsagn på baggrund af Sundheds- og 
Ældreministeriets godkendelse af de indsendte redegørelser.  

§ 6. Sundheds- og Ældreministeriet udbetaler midlerne. 

 

Regnskab og revision 

§ 7. For hvert puljeår indsendes revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne til 
Sundheds- og Ældreministeriet.  

Stk. 2. Den til enhver tid gældende regnskabs-  og revisionsinstruks skal overholdes. 

Stk. 3. Kommunerne vil få tilsendt den gældende udgave for instruks for regnskab og den 
gældende revisionsinstruks.  

 

Ikrafttræden 

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2018. 
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