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Faktaark – Bedre bemanding i ældreplejen 

 

Med henblik på at skabe mere tryghed og værdighed for ældre borgere er regeringen og 

Dansk Folkeparti med finanslovsaftalen for 2018 enige om at prioritere 500 mio. kr. årligt til 

et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre 

og friplejeboliger, jf. Tabel 1.  

 

 

Det er op til kommunerne, hvordan de konkret vil anvende midlerne, men regeringen og 

Dansk Folkeparti ønsker, under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, at midlerne i videst 

muligt omfang anvendes til:  

- Ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen, på plejehjem 

m.v. 

- Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen, på ple-

jehjem m.v. 

 

Midlerne udmøntes til kommunerne via en statslig pulje som et direkte tilskud, der fordeles 

mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgifts-

behov på ældreområdet. Dermed sikres det, at midlerne især understøtter de kommuner, 

som har forholdsvist mange ældre, i at yde en værdig pleje. Fra 2022 overgår midlerne til at 

blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.  

 

Udmøntningen via en statslig pulje indebærer, at:  

- Kommunerne primo 2018 skal indsende en selvstændig redegørelse til Sundheds- 

og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne til en bedre 

bemanding.  

 

- Den planlagte anvendelse af 2019-midlerne til en bedre bemanding indarbejdes i 

den enkelte kommunes samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilli-

arden.  

 

- Anvendelsen af midlerne i 2018 og 2019 skal indgå i den endelige status for vær-

dighedsmilliarden, som skal udarbejdes i foråret 2019. 

 

Tabel 1 

Økonomiske konsekvenser 

 2018 2019 2020 2021 

Mio. kr., 2018-priser     

En bedre bemanding i ældreple-
jen 

500,0 500,0 500,0 500,0 
 

 



 

Side 2 

- Der for anvendelsen af 2020-2021-midlerne indsendes selvstændige redegørelser 

til Sundheds- og Ældreministeriet ultimo 2019 og ultimo 2020. 

 

Herudover skal kommunerne i 2018 for at få adgang til puljen indsende en redegørelse til 

Beskæftigelsesministeriet for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den 

gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet. Kommunerne gør endelig status for 

indsatsen ved midlernes overgang til bloktilskuddet i 2022.  

 

 

 


