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Side 2 

 

1. Indledning 

I nærværende rapport gøres endelig status for værdighedsmilliarden, som er udmøntet 

som puljemidler i årene 2016-2019 og midtvejsstatus for anvendelsen af midlerne til en 

bedre bemanding i ældreplejen, som udmøntes som puljemidler i årene 2018-2021. 

 

Indledningsvist i kapitel 2 redegøres der for de finanslovsaftaler, der ligger til grund for 

værdighedsmilliarden og midlerne til en bedre bemanding. 

 

Kapitel 3 omhandler værdighedsmilliarden. Der redegøres for værdighedsmilliardens 

anvendelse på områder og udgifter i perioden 2016-2019, og der gives konkrete 

eksempler på kommunernes anvendelse af midlerne. Endvidere beskrives, hvordan 

værdighedsmilliarden samlet set er blevet anvendt i perioden, ligesom der ses på 

regnskaberne for perioden 2016-2018 og hvilke overførsler, der har været mellem årene. 

Kapitlet afsluttes med en erfaringsopsamling vedrørende værdighedsmidlerne. 

 

I kapitel 4 ses på midlerne til en bedre bemanding i ældreplejens anvendelse i 2018 og 

2019. Der redegøres for anvendelsen af midlerne på områder og indsatser, og der gives 

konkrete eksempler på kommunernes anvendelse af midlerne. Endvidere gennemgås 

regnskaberne for 2018 og hvilke overførsler, der har været mellem årene. Kapitlet 

afsluttes med en erfaringsopsamling vedrørende bemandingsmidlerne. 

 

I bilaget findes en oversigt over kildematerialet samt oversigter over tilskuddene, 

regnskaber og overførsler mellem årene for de to puljer fordelt på henholdsvis kommuner 

og områder, udgifter og indsatser.  
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2. Finanslovsaftaler om værdighedsmilliarden og midlerne til en bedre 

bemanding i ældreplejen 

Det fremgår af finanslovsaftalen for 2016, at kommunerne fremover skal formulere en 

værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune skal beskrive sine overordnede værdier og 

prioriteringer på ældreområdet. Lovforslaget om indførelsen af værdighedspolitikkerne 

for ældreplejen blev vedtaget den 23. februar 2016.1 

 

Kommunerne skulle inden den 1. juli 2016 have udarbejdet en værdighedspolitik, og 

værdighedspolitikken skal revideres inden for det første år i den kommunale valgperiode I 

arbejdet med værdighedspolitikken skal lokale interessenter inddrages, bl.a. de lokale 

ældreråd. Værdighedspolitikken skulle i 2016 som minimum beskrive følgende områder: 

 

1) Livskvalitet 

2) Selvbestemmelse 

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

4) Mad og ernæring 

5) En værdig død 

 

I finanslovaftalen for 2016 blev det endvidere aftalt at styrke kommunernes arbejde med 

en værdig ældrepleje ved at afsætte 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte 

udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne i 

2016 lå ud over kommunernes budgetter for 2016. For årene 2016-2019 er midlerne 

blevet udmøntet som en pulje. Fra 2020 udbetales midlerne sammen med bloktilskuddet 

efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet, jf. anmærkningsteksten til § 

16.65.10.10. En værdig ældrepleje.2 

 

Det fremgår endvidere af finanslovsaftalerne for 2016 og 2017, at der gøres endelig status 

for ordningen i foråret 2019.  

 

Med finanslovsaftalen for 2018 blev det herudover besluttet, at kommunerne fra og med 

2018 også skal beskrive indsatsen i forhold til pårørende i deres værdighedspolitikker. 

Med finanslovsaftalen for 2018 blev det desuden besluttet at afsætte 60 mio. kr. årligt til 

kommunernes indsats i forhold til en værdig død og 60 mio. kr. årligt til kommunernes 

indsats i forhold til pårørende. Midlerne er udmøntet direkte til kommunerne via 

bloktilskuddet og indgår derfor ikke i denne rapport.  

 

I finanslovsaftalen for 2018 blev det endvidere aftalt at afsætte 500 mio. kr. årligt til at 

understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på 

plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Midlerne udmøntes i 2018-2021 som en pulje 

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

udgiftsbehovet på ældreområdet. Fra 2022 forudsættes midlerne overført til 

kommunerne via bloktilskuddet. Det fremgår endvidere, at anvendelsen af 

bemandingsmidlerne i 2018 og 2019 indgår i den endelige status for værdighedsmilliarden 

i 2019. 

 

Endelig blev det med finanslovsaftalen for 2019 besluttet at afsætte 100 mio. kr. i årene 

2019-2022 til kommunernes indsats med bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg 

                                                                 
1 Lov nr. 171 af 27. februar 2016 om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen). 

2  Reelt betyder dette, at midlerne fra 2020 overføres til Social- og Indenrigsministeriet, der udbetaler midlerne 

som et særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på 

ældreområdet. 
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og selvmord. Midlerne udmøntes direkte til kommunerne via et særtilskud og indgår 

derfor ikke i denne rapport. Kommunerne skal herudover inden 31. december 2019 tilføje 

et tema om ensomhed i værdighedspolitikkerne. 
  



 

Side 5 

3. Værdighedsmilliarden 

I dette kapitel redegøres der for værdighedsmilliardens anvendelse i perioden 2016-2019, 

hvor midlerne er udmøntet som pulje. 

 

3.1 Udmøntningsform for værdighedsmilliard 

For at få andel i værdighedsmilliarden skulle kommunerne for 2016, 2017, 2018 og 2019 

indsende en redegørelse for midlernes anvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 

2020 udbetales midlerne sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for 

ældreområdet, jf. anmærkningsteksten til § 16.65.10.10. En værdig ældrepleje samt note 

2 på side 3. 

 

I redegørelserne skulle den enkelte kommune for værdighedsmidlernes vedkommende 

redegøre for, hvorledes tilskuddet til værdighed fordeler sig på en række områder. 

 

I redegørelserne for 2016, 2017 og 2018 skulle der redegøres for følgende områder, hvis 

der blev afsat penge hertil:  

1) Livskvalitet, 

2) Selvbestemmelse, 

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen,  

4) Mad og ernæring,  

5) En værdig død, 

6) Andet, hvis initiativet ikke kunne puttes under ét af de fem andre områder, 

7) Udarbejdelse/Revision af værdighedspolitikker, dialog og administration mv. 

(afhængig af, hvilket år, der var tale om). 

 

I 2019 skulle der endvidere, udover ovenstående områder, redegøres for følgende 

område, hvis der afsattes penge hertil af værdighedsmidlerne: 

 

8) Pårørende 

 

I redegørelserne skulle kommunerne endvidere kort redegøre for, hvordan der arbejdes 

med værdighedspolitikken generelt set, samt beskrive de konkrete initiativer, der 

understøtter værdighedspolitikken. 

 

I redegørelserne skulle kommunerne desuden som minimum fordele budgettet på 

følgende udgiftsposter:  

1) Lønudgifter, (mere personale mhp. flere varme hænder),  

2) Kompetenceudvikling af personale,  

3) Anskaffelser,  

4) Andet, hvis udgiftsposten ikke kunne placeres under én af de tre andre 

udgiftsposter, 

5) Udarbejdelse/Revision af værdighedspolitikker, dialog og administration mv.  

 

Værdighedspolitikkerne og kommunernes redegørelser skal være tilgængelig på 

kommunernes hjemmesider. 

 

For at få endelig del i tilskuddet i 2016 – 2019 har kommunerne på baggrund af de 

fremsendte tilsagnsbreve hvert år skullet indsende en acceptskrivelse, der bekræfter 

tilsagnsbetingelserne, modtagelse af tilskudsbeløb ect. Herudover har kommunerne årligt 

skulle indsende revisorgodkendte regnskaber for den faktiske anvendelse af 

værdighedsmidlerne. Kravene til regnskab følger Sundheds- og Ældreministeriets 

almindelige regler. Dog er reglerne vedrørende ændringsanmodninger og overførsler af 

midler mellem årene, pga. puljernes særlige karakter, blødt op ift. de 
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almindelige regler på området. Der er herudover ingen bagudrettede faglige 

afrapporteringer ift. tilskuddene, som ellers er sædvane i forbindelse med 

administrationen af tilskudsmidler.  

 

I forhold til procedurerne omkring udbetaling af midlerne kan det oplyses, at Sundheds- 

og Ældreministeriet i 2019 udbetaler tilskuddet i fire rater. Midlerne kan forudbetales. Dog 

følger udbetalingerne kommunernes forbrugsmønster, hvorfor der ikke forudbetales nye 

midler, før de allerede udbetalte midler er opbrugt. Kommunerne skal forud for hvert 

kvartal indsende en økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af 2019-tilskuddet og 

tidligere tilskud mhp. nye udbetalinger af midler fra tilskuddet.  

 

3.2 Kommunernes arbejde med værdighedspolitikkerne 

I dette afsnit beskrives kort, hvordan fem forskellige kommuner beskriver deres arbejde 

med værdighedspolitikkerne. 

  

I Allerød Kommune skal værdighedspolitikken integreres i det daglige arbejde i Ældre- og 

Sundhedsforvaltningen, og politikken skal ses i sammenhæng med de indsatser, der er 

beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder og ældrepolitik. Status på indsatsområderne 

behandles årligt på et fællesmøde mellem Ældrerådet og Sundhed-, Velfærds- og 

Beskæftigelsesudvalget. 

 

Ifølge Frederikshavn Kommune kan kommunens værdighedspolitik siges at udtrykke en 

form for forventningsafstemning, idet værdighed handler om, hvordan man skal være 

over for hinanden. For kommunens medarbejdere handler værdighedspolitikken om 

adfærden og tilgangen til, hvordan man i kommunen arbejder med andre mennesker. 

Udmøntning af værdighedspolitikken handler derfor i høj grad om sikring af 

medarbejdernes professionelle kompetencer, der skal være med til at understøtte en høj 

kvalitet i ældreplejen. 

 

I Herlev Kommune afholdes løbende forskellige former for møder med borgere og deres 

pårørende, med Ældrerådet samt med Ældreklubbernes koordinationsudvalg for at få 

input til hvilke initiativer, der vil kunne understøtte et værdigt hverdagsliv for de ældre i 

Herlev Kommune. Endvidere er der etableret tværfaglige fora for at styrke samarbejdet 

imellem faggrupperne. 

 

Høje-Taastrup Kommune arbejder systematisk med udmøntningen af 

værdighedspolitikken gennem en systematisk opfølgning på implementering af de 

indsatser, der understøtter udmøntningen af værdighedspolitikken. Den systematiske 

opfølgning sker bl.a. gennem årlige rapporteringer til kommunens Ældre- og 

Sundhedsudvalg, ligesom der løbende sker drøftelser internt i ledergruppen, med 

medarbejderorganisationer og med kommunens Seniorråd om, hvordan der fortsat sikres 

et værdigt liv for kommunens ældre borgere. 

 

I Silkeborg Kommune har værdighedspolitikken en overordnet status og er 

retningsgivende for de øvrige politikker inden for sundheds- og omsorgsområdet. Det 

betyder, at udviklingsarbejde og kompetenceudvikling udfolder sig inden for de 

holdninger, mål og intentioner, som værdighedspolitikken beskriver. 

 

3.3 Værdighedsmilliardens anvendelse på områder 

Figur 1a og 1b nedenfor viser den konkrete fordeling af værdighedsmilliarden for perioden 

2016-19 på de otte områder angivet i henholdsvis millioner kroner og procent. Det skal 

bemærkes, at det samlede tilskud for de enkelte år var 999 mio. kr. i 2016, 1.010 mio. kr. i 
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2017, 1.037 mio. kr. i 2018 og 1.047 mio. kr. i 2019 pga. pris- og lønudviklingen. Beløbene 

er opgjort i løbende priser i nedenstående figurer.3  

 

Endvidere skal det bemærkes, at der er adgang til at overføre 1 mio. kr. årligt i 2016-2018 

og ½ mio. kr. i 2019 til finansiering af Sundheds- og Ældreministeriet  udgifter i forbindelse 

med administration af puljemidlerne.   

 
Figur 1a: Værdighedsmilliarden over årene fordelt på områder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3 Det skal bemærkes, at det kun har været muligt for kommunerne at afsætte midler til området Pårørende i 

2019. 
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Figur 1b: Værdighedsmilliarden over årene fordelt på områder, mio. kr.4  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ses, at:  
 

 Fordelingen på de enkelte år er relativt konstant. 

 De tre områder Livskvalitet, Selvbestemmelse og Kvalitet, tværfaglighed og 

sammenhæng i plejen står for langt den største del af midlerne (ca. 86-88 pct. 

over de fire år). 

 Posterne Andet og Udarbejdelse/Revision af værdighedspolitikker, dialog og 

administration mv. er relativt små set ift. de øvrige poster (henholdsvis 1 pct. og 

0,5 pct. over de fire år). 

 
3.4 Værdighedsmilliardens anvendelse på udgiftstyper 

Figur 2a og 2b viser fordelingen af værdighedsmilliarden 2016-19 på de anvendte 

udgiftsposter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                 
4 Farverne på områderne går igen fra figur 1a ovenfor. 
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Figur 2a: Værdighedsmilliarden over årene fordelt på udgiftstyper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 2b: Værdighedsmilliarden over årene fordelt på udgiftstyper, mio. kr.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
5 Farverne på udgiftstyperne går igen fra figur 2a ovenfor. 
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Det ses, at:  
 

 Posten Anskaffelser er væsentligt større det første år end de efterfølgende (19 

pct. i 2016 mod 2-3 pct. i 2017, 2018 og 2019). Hovedforklaringen er, at 2016 var 

et opstartsår, hvor kommunerne havde mindre tid til at bruge pengene. 

Kommunerne brugte derfor en større del af midlerne på ”engangsinvesteringer” 

til gavn for de ældre. 

 Posten Lønudgifter er den største post i alle fire år. I 2016 er posten lidt mindre 

end de tre efterfølgende år (66 pct. i 2016 mod 86 pct. i 2017 og 89 pct. i 2018 og 

2019),  

 Posten Kompetenceudvikling af personale står for en relativ mindre del af 

udgifterne. Dog afsættes der en relativ større andel af midlerne hertil i 2016, 

mens den lander på et lavere, relativt konstant niveau de tre efterfølgende år,  

 De øvrige poster Andet og Udarbejdelse/Revision af værdighedspolitikker, dialog 
og administration mv. er forholdsvis konstante over årene og står for en lille an-
del af udgifterne.  

 
3.5 Eksempler på kommunernes anvendelse af værdighedsmilliarden 

I det følgende gives der konkrete eksempler på, hvorledes forskellige kommuner har 

anvendt midlerne under de forskellige områder. Under hvert område beskrives, hvad fem 

kommuner har anvendt midlerne på. 

 
Fem eksempler på forskellige kommuners anvendelse af midlerne til området 

Livskvalitet 

I Fanø Kommune er der igangsat et aktivitets- og træningstilbud til borgere, der er 

visiteret til daghjem og midlertidigt ophold med fokus på bl.a. træning af hverdagens 

gøremål og mestring ud fra, hvad der motiverer den enkelte borger. Der er afsat flere 

ressourcer hele døgnet til Fanø Plejecenter, Midlertidigt ophold og hjemmeplejen; 

midlerne anvendes bl.a. til en øget demensindsats. Derudover er der igangsat musikterapi 

for borgere, der bor på Fanø Plejecenter, kommer i Daghjemmet og er på Midlertidigt 

Ophold samt erindringsdans for ældre. 

 

Herning Kommune har ansat flere hænder til de svageste ældre på plejecentrene, en 

fleksibel indsatspakke over for de svageste hjemmeboende borgere, styrket indsats over 

for borgere med demens på daghjem, så det i højere grad bliver muligt at skærme 

demente brugere efter behov, samt driftsmidler til velfærdsteknologi. 

 

Hvidovre Kommune anvender bl.a. midlerne til aktiviteter på plejecentre, styrket indsats 

til nydiagnosticerede borgere med demens, vandreholdet så demente får mulighed for 

samvær med andre demente og for at komme ud i naturen, særlig omsorg til 

hjemmehjælpsbeboere i en kompliceret livssituation, og kursusrække der skal klæde 

borgerne på til at sætte sig i spidsen for eget ældreliv. 

 

Ishøj Kommune har oprettet et aktivitetscenter Egely for borgere med anden etnisk 

baggrund end dansk, indkøbt velfærdsteknologiske løsninger til plejecentrene, 

hjemmeplejen og træningscentrene, der skal gøre den enkelte borger så uafhængig af 

andres hjælp som muligt samt etableret en kontinensklinik i Ishøj, der bl.a. skal udrede, 

behandle og vejlede ældre borgere, der lider af urin- og/eller analinkontinens, så de får 

lyst til og bedre mulighed for at bestemme over eget liv og deltage i fællesskaber. 

 

Stevns Kommune har igangsat en række initiativer eksempelvis tilbud til borgere med en 

demenssygdom, der bl.a. kan hente hjælp fra kommunens demensteam, og forebyggelse 

af social ensomhed ved at give ældre, der bor i eget hjem, mulighed for at deltage i 
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aktiviteter, der bl.a. er med til at bevare og vedligeholde de ældres ressourcer og 

stimulere dem til at opretholde deres netværk samt til en social rehabiliterende indsats på 

et rehabiliteringscenter. 

 

Fem eksempler på forskellige kommuners anvendelse af midlerne til området 

Selvbestemmelse 

Billund Kommune understøtter værdighedspolitikkens punkt om selvbestemmelse 

gennem tre specifikke indsatser for borgernes livskvalitet: 1) Særlig demensindsats for de 

svageste borgere med en demenssygdom på kommunens demensplejecentre, der består 

af øget aktivitet i eftermiddags- og aftentimerne, 2) Et udekørende team af 

demensterapeuter, der skaber livskvalitet for borgere med en demenssygdom på 

kommunens somatiske plejecentre, og 3) Særlig indsats til borgere, der i kraft af en 

neurologisk lidelse har behov for mere tid til ro og omsorg, da de ofte har langsomme og 

fastlåste bevægelser. Flere borgere i målgruppen har manglende sprogforståelse eller har 

svært ved at udtrykke sig sprogligt. 

 

Bornholms Regionskommune anvender midler til introduktionssamtaler inden for 

hjemmeplejen, således at personalet i hjemmeplejen får tid til at mødes med alle nye 

borgere (og deres pårørende) for sammen med borgeren at tilrettelægge hjælpen med 

afsæt i borgerens ønsker og dagligdag. 

 

Gribskov Kommune har bl.a. fokus på at besøge borgere hjemme forud for indflytning på 

plejecenter, afholde informationsmøder om seniorlivet samt sikre, at der formidles 

kontakt til pasning af kæledyr i hjemmet, når borgeren bliver akut indlagt, og der ikke er 

andre muligheder for pasning (borgeren betaler selve pasningen). 

 

Københavns Kommune udvider klippekortet til de svageste hjemmehjælpsbrugere, så det 

omfatter flere borgere. Klippekortet omfatter også hjemmeboende borgere, der modtager 

let støtte til personlig pleje, og som samtidig har et begrænset netværk. For at sikre at 

ældreplejen er på borgernes præmisser, igangsættes en række initiativer: Alle borgere i 

hjemmeplejen skal have valgfrihed i forhold til tidspunktet for rengøringen og mulighed 

for at vælge bad om aftenen, og der igangsættes et pilotprojekt i et lokalområde, hvor 

kontaktpersonordningen styrkes ved at der afsættes mere tid til samtale, og borgerne får 

mulighed for at vælge en foretrukken kontaktperson blandt de medarbejdere, der 

kommer fast i hjemmet. 

 

Aarhus Kommune har afsat midler til understøttelse af, at borgere på plejehjem skal 

kunne fastholde egen døgnrytme samt sikre den rette personalesammensætning med 

hensyn til at løfte sygeplejefaglige opgaver på plejehjemmene. Desuden støtter 

kommunen den rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen og har forbedret vaskeordningen 

for borgere i eget hjem. 

 

Fem eksempler på forskellige kommuners anvendelse af midlerne til området Kvalitet, 

tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

Brøndby Kommune har konverteret ældreboliger til plejeboliger, hvilket kræver ekstra 

personale. Endvidere har kommunen opnormeret det sundhedsfaglige personale, og 

etableret tilbud, der understøtter arbejdet med at gøre borgere - tilknyttet kommunens 

rehabiliteringsafdeling - mere selvhjulpne. På kommunens ældrecentre er der endvidere 

ansat terapeuter, der særligt har fokus på beboernes funktionsniveau og egenomsorg.    

 

Frederiksberg Kommune har igangsat en række initiativer på området. Blandt andet 

styrkelse og udvikling af Frederiksberg Kommunes døgnrehabiliteringsarbejde med at 

udvide og intensivere genoptræningen, så borgerne bliver mere effektivt 
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trænet og hurtigere kan komme hjem; kommunen har etableret to 

demensafklaringspladser og udgående demensteam, og ansat en socialsygeplejerske, der 

skal styrke den fremskudte sundhedsindsats, og som har fokus på at inkludere sårbare 

grupper i eksisterende tilbud. 

 

Gentofte Kommune har bl.a. afsat midler til Den gode udskrivelse, der skal sikre at 

borgerne oplever kvalitet i overgangen fra hospital til hjem, midlertidig bolig, 

genoptræning og rehabilitering samt plejeboliger, afprøve nye samarbejdsformer mellem 

region og kommune, sikre en værdig digital selvbetjening og sagsbehandling ved 

borgerkontakt med hjælpemiddelafdelingen, koordinere forløb til borgere med 

senhjerneskader og god dialog i hverdagen med borgere med alvorlig sygdom og demens. 

 

Haderslev Kommune har igangsat en række initiativer på området bl.a. 

forløbskoordinatorteam bestående af sygeplejerske og terapeut, demenspakke på 

plejecentre, demensteam i hjemmeplejen, kompetenceudvikling af basispersonale i 

”Dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal”, ledsagelse til indlæggelse og 

ambulant behandling, udvidelse af aktiviteterne i ”Lev med demens”, der skal understøtte 

det omkringliggende samfund til at blive mere demensvenligt, øge muligheden for 

behandling i hjemmet og forebyggelse af indlæggelse. 

 

Holstebro Kommune har afsat ekstra midler til hjemmerehabilitering, hvor borgerne får 

hjælp til at klare deres hverdagsliv, styrket dialog via styrket visitation, varetagelse af flere 

og komplekse opgaver i hjemmesygeplejen, opnormering af plejekompetencer på 

akutpladser og styrket demensindsat i plejeboliger. 

 

5 eksempler på forskellige kommuners anvendelse af midlerne til området Mad og 

ernæring 

Faurskov Kommune anvender bl.a. midlerne på at styrke ernæringsscreeningen for at 

styrke ernæringsindsatsen over for den enkelte borger og nedsætte taksten for mad til 

visiterede hjemmeboende borgere samt arrangementer omkring mad og madlavning i de 

enkelte klynger på plejecentrene. 

 

Lolland Kommune har udviklet netværk og fællesspisning. De tillyder mad og måltider, der 

afspejler de ældres individuelle ønsker, behov og valgfrihed. Alle borgere, der modtager 

madservice, tilbydes ernæringscreening med efterfølgende vurdering af den optimale 

ernæringsrigtige kost. Der er målrettede tilbud til småtspisende borgere med fokus på, at 

borgeren indtager den mad, som er den rette for den enkelte. 

 

Mariagerfjord Kommune har ansat en kostfaglig ernærings- og kvalitetsmedarbejder, der 

bl.a. skal kompetenceløfte medarbejdere, som arbejder tæt på borgeren i hverdagen, 

sætter fokus på pædagogiske måltider på plejecentre, hvor måltidsværter bidrager til at 

skabe gode relationer og er med til at snakke om det gode måltid samt en målrettet 

trænings- og ernæringsindsats til ældre beboere på plejecenter, der skal være med til at 

mindske forekomsten af (gen)indlæggelser forårsaget af dysfagi/luftvejsinfektioner samt 

øge livskvaliteten hos borger med dysfagi. 

 

Odense Kommune har ansat diætister til at sikre øget faglighed omkring måltidet samt 

fokus på kostens betydning for borgernes velbefindende og effekten af 

rehabiliteringsforløb samt uddannelse af måltidsguides, der skal varetage formidling og 

rådgivning af borgere og pårørende om mad og ernæring. 
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Aalborg Kommune har ansat måltidsmentorer, hvis opgave det er at skabe sammenhæng 

mellem maden, måltidet og ernæringen. Mentorerne er tilknyttet et team, som varetager 

opgaver i både hjemmeplejen og på plejehjem. Måltidsmentorerne skal både vejlede og 

sikre korrekt mad med den rette konsistens til den enkelte borger og undervise personalet 

og måltidsværter i at have fokus på ernæring, mad og måltidets betydning i 

rehabiliteringen. 

 

Fem eksempler på forskellige kommuners anvendelse af midlerne til området En værdig 

død 

Furesø Kommune har ansat en udviklingssygeplejerske, der på plejecentrene bl.a. skal 

arbejde med kompetenceløft ift. palliativ lindring og pleje for døende borgere. 

 

Hjørring Kommune øger normeringerne på ældrecentrene for at skabe tid og rum til at 

forventningsafstemme med beboere og pårørende og for at kunne imødekomme ønsker 

ved livets afslutning. 

 

Ringsted Kommune har styrket den palliative indsats for terminale borgere, der er 

tilknyttet hjemmeplejen. Der skabes bl.a. øget mulighed for individuelt tilpasset pleje på 

baggrund af den døende og dennes pårørendes behov, kvalitetssikring af udskrivelser til 

eget hjem, mulighed for fast vagt samt hyppigere tilsynsbesøg. 

 

Roskilde Kommune anvender bl.a. midlerne til et palliativt team, der varetager det 

samlede palliative forløb, sikrer tværsektoriel koordinering med praktiserende læger og 

sygehus, herunder de specialiserede palliative tilbud, tilbud om lindring i den sidste tid 

samt tilbud om opfølgning til efterladte.  

 

Samsø Kommune har ansat en medarbejder til at koordinere et sammenhængende 

tværfagligt forløb i samarbejde med den palliative sygeplejerske og sundhedshjælperne i 

hjemmeplejen for at sikre, at borgernes ønsker for livets afslutning er i fokus og med 

videst mulig inddragelse og kommunikation med de pårørende. 

 

Fem eksempler på forskellige kommuners anvendelse af midlerne til området Pårørende 

Esbjerg Kommune styrker støtten til pårørende til ældre, som modtager hjælp samt 

opnormerer antallet af aflastningspladser i kommunen med tre pladser. 

 
Frederikssund Kommune styrker fokus på pårørende til demensramte, særligt i forhold til 
hjemmeboende borgere med ansættelse af en demenskonsulent. Derudover afsættes 
midler til aktiviteter, information og lignende til pårørende. 
 
Halsnæs Kommune har fokuseret på, at plejecentre inddrager pårørende ved madlavning 

og ernæring til ældre på plejecentre, at hjælpe og inddrage pårørende med hensyn til 

behov for støtte, rådgivning og aflastning samt understøttelse af de nære relationer 

imellem de ældre og pårørende, akut sygepleje med at forebygge forværring af akut 

opstået eller kendte sygdomme, som kan aflaste de pårørende, bedre mulighed for at leve 

livet med de ældre, altid inddrage pårørende i samarbejdet om ældreplejen, når borgeren 

ønsker det. 
 

Viborg Kommune styrker støtten og rådgivningen til de pårørende og udvikler 

samarbejdet mellem borgerne, deres pårørende og kommunens medarbejdere. 

 

Ærø Kommune har ansat en indflytningsvejleder, der både skal varetage pårørende 

samarbejdet og vejlede om indflytning på plejehjem. 
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3.6 Den samlede værdighedsmilliard over alle årene 

Ser man på den samlede værdighedsmilliard over alle årene - den er udmøntet som pulje 

(2016-2019) - fremkommer nedenstående billede.  Figur 3a og 3b viser fordelingen på de 

tidligere anvendte områder angivet i henholdsvis millioner kroner og procent (fordelingen 

til området pårørende er relativt begrænset ift. de øvrige områder, da det først var muligt 

af afsætte midler til området i 2019). Beløbene er opgjort i løbende priser og 

efterfølgende sammenlagt på tværs af årene. 

 
Figur 3a: Værdighedsmilliarden 2016-2019 fordelt på områder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3b: Værdighedsmilliarden 2016-2019 fordelt på områder, procent 
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Det ses af ovenstående figur 3a og 3b, at værdighedsmilliarden for perioden 2016-2019 
fordeler sig som følger:  

 
 1.740 mio. kr. til Livskvalitet, svarende til 42 pct., 

 657 mio. kr. til Selvbestemmelse, svarende til 16 pct.,  

 1.160 mio. kr. til Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, svarende til 28 

pct., 

 269 mio. kr. til Mad og ernæring, svarende til 7 pct.,  

 171 mio. kr. til En værdig død, svarende til 4 pct.,  

 23 mio. kr. til Pårørende, svarende til 0,6 pct., 

 52 mio. kr. til Andet, svarende til 1 pct.,  

 21 mio. kr. til Udarbejdelse/revision af værdighedspolitik, dialog og administra-

tion mv., svarende til 0,5 pct. af de samlede værdighedsmidler for perioden 2016-

2019.  

 

Fordelingen af værdighedsmilliarden 2016-2019 på udgiftstyper ses af figur 4a og 4b 

nedenfor. Beløbene er opgjort i løbende priser og efterfølgende sammenlagt på tværs af 

årene.  
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Figur 4a: Værdighedsmilliarden 2016-2019 fordelt på udgiftstyper 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4b: Værdighedsmilliarden 2016-2019 fordelt på udgiftstyper, procent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses der på fordelingen af værdighedsmilliarden for perioden 2016-2019 på udgiftstyper, 
viser figur 4a og 4b følgende: 

 

 3.397 mio. kr. går til Lønudgifter, svarende til 83 pct.,    

 250 mio. kr. går til Kompetenceudvikling af personale, svarende til 6 pct., 

 274 mio. kr. går til Anskaffelser, svarende til 7 pct.,  

 151 mio. kr. går til Andet, svarende til 4 pct., 

 21 mio. kr. går til Udarbejdelse/revision af værdighedspolitik, dialog og admini-
stration mv. svarende til 0,5 pct. 



 

Side 17 

 
3.7 Regnskab for værdighedsmilliarden  

Rapporten behandler regnskabsårene 2016-2018, da regnskaber for 2019 først 

indkommer i foråret 2020. 

 
Det fremgik af tilsagnsbetingelserne vedrørende værdighedsmilliarden for hvert år, at 
kommunerne senest den 1. april året efter skulle aflægge regnskab for anvendelsen af 
midlerne. Regnskaberne for årene 2016-2018 viser overordnet, at værdighedsmidlerne er 
gået til en værdig ældrepleje.  
 
3.7.1 Anvendelsen af Værdighedsmilliarden 2016 set ift. kommunernes budgetter 

I dette afsnit ses der på regnskabstallene i forhold til kommunernes budgetter for værdig-
hedsmidlerne for 2016.6 
 
Regnskaberne viser overordnet, at der i 2016 er afholdt udgifter af værdighedsmilliarden 
for 763,3 mio. kr. ud af 999 mio. kr., der var til rådighed i 2016, hvilket svarer til 76 pct. 
Hovedårsagen til kommunernes mindreforbrug i 2016 vurderes at være, at kommunerne 
først kunne anvende midlerne fra medio 2016, da værdighedspolitikkerne i de fleste 
kommuner først var blevet vedtaget i maj og juni 2016, og at kommunerne af den grund 
ikke kunne begynde at anvende midlerne før, der var en plan for, hvad de skulle bruges 
på. 
 
I figur 3.7.1a nedenfor ses budgettet for værdighedsmilliarden 2016 set ift. aflagte regn-
skaber fordelt på områder.  
 
Figur 3.7.1a Budget og regnskab værdighedsmilliarden 2016 fordelt på områder, mio. kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 Det skal bemærkes: 1) der for nogle kommuner kan være mindre differencer mellem budget, overførsler og 

regnskab på ca. 5-20.000 kr. afhængig af, om fx revision o.l. er medtaget i regnskabet for det enkelte år eller 

næste etc. Sundheds- og Ældreministeriet har fulgt op på disse mindre differencer i de tilfælde, hvor det ikke har 

været forklaret i noterne til regnskabet; 2) Nogle kommuner har haft større differencer mellem budget, 

overførsler og regnskab på fx 500.000-1.000.000 kr. Sundheds- og Ældreministeriet har fået afklaret disse 

differencer med kommunerne, og de reelle overførsler og/eller regnskaber er blevet rettet til. 



 

Side 18 

 
 
Det ses, at midlerne i 2016 er anvendt som følger:  

 Inden for området Livskvalitet er der anvendt 316,2 mio. kr. ud af 387,7 mio. kr., 
hvilket svarer til 83 pct. 

 Inden for området Selvbestemmelse er der anvendt 121,9 mio. kr. ud af 165,4 
mio. kr., hvilket svarer til 74 pct. 

 Inden for området Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen er der an-
vendt 247,1 mio. kr. ud af 314,8 mio. kr., hvilket svarer til 78 pct.  

 Inden for området Mad og ernæring er der anvendt 37,2 mio. kr. ud af 67,2 mio. 
kr., hvilket svarer til 55 pct.  

 Inden for området En værdig død er der anvendt 25,2 mio. kr. ud af 43,5 mio. kr., 
hvilket svarer til 58 pct.  

 Inden for området Andet er der anvendt 11,5 mio. kr. ud af 15 mio. kr., hvilket 
svarer til 77 pct. Andet er fx gået til særlige demensindsatser, som kommunerne 
ønskede at tydeliggøre, kommunikation/formidlingsindsatser eller koordination 
osv. 

 Endelig ses det, at der til Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administra-
tion mv., er anvendt 4,2 mio. kr. ud af 5,4 mio. kr., hvilket svarer til 78 pct.  
 
 
 

I figur 3.7.1b nedenfor ses tilsvarende budgettet over for regnskabet i forhold til 

udgiftstyper.  

 
Figur 3.7.1b: Budget og regnskab for værdighedsmilliarden 2016 fordelt på udgiftstyper, 

mio. kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ses, at midlerne i 2016 er anvendt som følger i forhold til udgiftstyper:  

 Inden for Lønudgifter er der anvendt 536,8 mio. kr. ud af 658,2 mio. kr., hvilket 
svarer til 82 pct. 
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 Inden for Kompetenceudvikling af personale er der anvendt 66,5 mio. kr. ud af 
101,8 mio. kr., hvilket svarer til 65 pct. 

 Inden for Anskaffelser er der anvendt 125 mio. kr. ud af 187,6 mio. kr., hvilket 
svarer til 67 pct.  

 Inden for området Andet er der anvendt 30,8 mio. kr. ud af 46,0 mio. kr., hvilket 
svarer til 67 pct.  

 Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv., er er ens for de 
to opgørelser, der er således anvendt det samme som angivet i ovenstående op-
gørelse. 

 

Det kan konkluderes,  

 at midlerne er gået til formålet,  

 at mindreforbruget er spredt nogenlunde ligeligt ud mellem de forskellige 

områder og udgiftstyper. 

 

 
3.7.2 Anvendelsen af den samlede Værdighedsmilliard for 2017 set ift. kommunernes 
samlede budgetter for 2017 

I dette afsnit ses der på regnskabstallene i forhold til kommunernes budgetter for de 

samlede værdighedsmidler for 2017. Dvs. at der ses både på det ordinære tilskud for 2017 

og overførte midler fra 2016, både hvad angår midler til rådighed og forbrug i 2017.7 

 
Regnskaberne viser, at der i 2017 er afholdt udgifter af den samlede værdighedsmilliard  
2017 for 1.105 mio. kr. ud af 1.250 mio. kr., der var til rådighed i 2017, hvilket svarer til 88 
pct. af den samlede værdighedsmilliard for 2017. Hovedårsagen til kommunernes 
fortsatte mindreforbrug i 2017 vurderes at være, at kommunerne havde et efterslæb fra 
2016, som dog er blevet mindsket i 2017 (forbruget er således steget betydeligt siden 
2016). Herudover har kommunerne også haft mulighed for at omprioritere midlerne 
efterhånden, som de fik erfaring med forbruget på de enkelte områder. Har der fx været 
en indsats, der har været et mindre aftræk på end forventet, har det været muligt at 
omprioritere midlerne, så de kom i anvendelse til initiativer, hvor der var større 
efterspørgsel.  

 
I figur 3.7.2a nedenfor ses de samlede budgetter for værdighedsmilliarden 2017 set ift. af-
lagte regnskaber fordelt på områder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7 Der gælder samme noter til regnskabstallene som angivet ifm. 2016-midlerne, dvs. der kan være mindre 

differencer på ca. 5.000-20.000 kr. – afhængig af kommunens størrelse – i de enkelte regnskaber mellem budget, 

overførsler og regnskab som følge af revisionsudgifter o.l. afhængig af, om de er medtaget det ene eller det 

andet år. Sundheds- og Ældreministeriet har fulgt op på disse mindre differencer i de tilfælde, hvor det ikke har 

været forklaret i noterne til regnskabet.  
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Figur 3.7.2a: Budget og regnskab for den samlede værdighedsmilliard for 2017 fordelt på 
områder, mio. kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det ses, at midlerne i 2017 er anvendt som følger:  

 Inden for området Livskvalitet er der anvendt 475,9 mio. kr. ud af 513,6 mio. kr., 
hvilket svarer til 93 pct. 

 Inden for området Selvbestemmelse er der anvendt 171,5 mio. kr. ud af 204,6 
mio. kr., hvilket svarer til 84 pct. 

 Inden for området Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen er der an-
vendt 332,1 mio. kr. ud af 366,2 mio. kr., hvilket svarer til 91 pct.  

 Inden for området Mad og ernæring er der anvendt 68,1 mio. kr. ud af 88,3 mio. 
kr., hvilket svarer til 77 pct.  

 Inden for området En værdig død er der anvendt 39,4 mio. kr. ud af 55,6 mio. kr., 
hvilket svarer til 71 pct.  

 Inden for området Andet er der anvendt 12,4 mio. kr. ud af 16,8 mio. kr., hvilket 
svarer til 74 pct.  

 Endelig ses det, at der til Dialog og administration mv., er anvendt 5,1 mio. kr. ud 
af 5,2 mio. kr., hvilket svarer til 98 pct. I 2017 skulle kommunerne ikke udarbejde 
eller revidere værdighedspolitikken, hvorfor der ikke er brugt penge på dette i 
dette år. 
 

I figur 3.7.2b nedenfor ses tilsvarende budgettet over for regnskabet i forhold til 

udgiftstyper.  
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Figur 3.7.2b: Budget og regnskab for den samlede værdighedsmilliard for 2017 fordelt på 

udgiftstyper, mio. kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ses, at midlerne i 2017 er anvendt som følger i forhold til udgiftstyper:  

 Inden for Lønudgifter er der anvendt 910,8 mio. kr. ud af 996,3 mio. kr., hvilket 
svarer til 91 pct. 

 Inden for Kompetenceudvikling af personale er der anvendt 67,0 mio. kr. ud af 
96,2 mio. kr., hvilket svarer til 71 pct. 

 Inden for Anskaffelser er der anvendt 83,5 mio. kr. ud af 99,7 mio. kr., hvilket sva-
rer til 84 pct.  

 Inden for området Andet er der anvendt 38,6 mio. kr. ud af 53,0 mio. kr., hvilket 
svarer til 73 pct.  

 Endelig ses det, at der til Dialog og administration mv., er anvendt det samme 
som angivet i ovenstående opgørelse over anvendelsen fordelt på områder. 

 
Det kan konkluderes for 2017,  

 at værdighedsmidlerne er gået til formålet,  

 at der er anvendt flere midler end året før. Mindreforbruget er spredt nogen-
lunde ligeligt ud imellem de forskellige områder og udgiftstyper. 
 

3.7.3 Anvendelsen af den samlede Værdighedsmilliard for 2018 set ift. kommunernes 
samlede budgetter for 2018 

I dette afsnit ses der på regnskabstallene i forhold til kommunernes budgetter for de 

samlede værdighedsmidler for 2018. Dvs. at der både ses på det ordinære tilskud for 2018 

og overførte midler fra 2017, både hvad angår midler til rådighed og forbrug i 20188.  

                                                                 
8 Der gælder samme noter til regnskabstallene som tidligere angivet vedrørende mindre differencer og 

revisionsudgifter o.l. Herudover er regnskaberne fortsat ved at blive behandlet, hvorfor der kan være enkelte 

ændringer i de endelige tal senere hen. Erfaringerne fra de foregående år viser dog, at de summerede 

regnskabstal vil være nogenlunde det samme, da evt. ændringer i et enkelt regnskab ikke i tidligere år i 

nævneværdig grad har slået igennem på de overordnede tal. 
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Regnskaberne viser, at der i 2018 er afholdt udgifter af den samlede værdighedsmilliard 
for 2018 for 1.093 mio. kr. ud af 1.191 mio. kr., der var til rådighed i 2018, hvilket svarer til 
92 pct. Hovedårsagen til det lille mindreforbrug i 2018 vurderes bl.a. at være, at 
kommunerne fortsat havde et mindre efterslæb fra 2016 og 2017, som dog er blevet 
minimeret yderligere ift. 2017. Endelig har kommunerne, ligesom de foregående år, 
kunnet omprioritere midlerne efterhånden, som de fik erfaring med forbruget på de 
enkelte områder. Har der således fx været en indsats, som ikke har været lige så populær 
som forventet, har det fortsat været muligt at omprioritere, så midlerne kommer i 
anvendelse de steder, hvor der er efterspørgsel.  

 
I figur 3.7.3a nedenfor ses de samlede budgetter for værdighedsmilliarden 2018 set ift. af-
lagte regnskaber fordelt på områder.  
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Figur 3.7.3a: Budget og regnskab for den samlede værdighedsmilliard for 2018 fordelt på 
områder, mio. kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ses, at midlerne i 2018 er anvendt som følger:  

 Inden for området Livskvalitet er der anvendt 472,3 mio. kr. ud af 504,0 mio. kr., 
hvilket svarer til 94 pct. 

 Inden for området Selvbestemmelse er der anvendt 170,4 mio. kr. ud af 185,7 
mio. kr., hvilket svarer til 92 pct. 

 Inden for området Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen er der an-
vendt 316,3 mio. kr. ud af 326,0 mio. kr., hvilket svarer til 97 pct.  

 Inden for området Mad og ernæring er der anvendt 68,5 mio. kr. ud af 78,5 mio. 
kr., hvilket svarer til 87 pct.  

 Inden for området En værdig død er der anvendt 44,4 mio. kr. ud af 53,1 mio. kr., 
hvilket svarer til 84 pct. 

 Inden for området Andet er der anvendt 15,1 mio. kr. ud af 17,6 mio. kr., hvilket 
svarer til 86 pct.  

 Endelig ses det, at der til Revision af værdighedspolitik, dialog og administration 
mv., er anvendt 5,8 mio. kr. ud af 7,8 mio. kr., hvilket svarer til 74 pct. I 2018 skulle 
kommunerne revidere værdighedspolitikken.  

 

I figur 3.7.3b nedenfor ses tilsvarende budgettet over for regnskabet i forhold til 

udgiftstyper.  
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Figur 3.7.3b: Budget og regnskab for den samlede værdighedsmilliard for 2018 fordelt på 

udgiftstyper, mio. kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det ses, at midlerne i 2018 er anvendt som følger i forhold til udgiftstyper:  

 Inden for Lønudgifter er der anvendt 970,4 mio. kr. ud af 1.007,8 mio. kr., hvilket 
svarer til 96 pct. 

 Inden for Kompetenceudvikling af personale er der anvendt 40,6 mio. kr. ud af 
62,8 mio. kr., hvilket svarer til 65 pct. 

 Inden for Anskaffelser er der anvendt 44,1 mio. kr. ud af 55,3 mio. kr., hvilket sva-
rer til 80 pct.  

 Inden for området Andet er der anvendt 32,1 mio. kr. ud af 39,2 mio. kr., hvilket 
svarer til 82 pct.  

 Endelig ses det, at der til Revision af værdighedspolitik, dialog og administration 
mv., er anvendt det samme som angivet i ovenstående opgørelse. 

 

Det kan konkluderes,  

 at midlerne, ligesom de foregående år, er gået til formålet,  

 at mindreforbruget er spredt nogenlunde ligeligt ud mellem de forskellige 

områder og udgiftstyper,  

  at kommunerne anvender langt hovedparten af midlerne. 

 

3.8 Overførsler af uforbrugte værdighedsmidler til de efterfølgende år 

Rapporten behandler overførsler fra årene 2016-2018, da overførsler fra 2019 til 2020 

først indkommer primo 2020. 

 
Kommunerne har kunnet indsende en anmodning til Sundheds- og Ældreministeriet, hvis 
de ønskede at overføre uforbrugte midler mellem årene. Tilladelsen til overførslen har 
kunnet gives, såfremt midlerne fortsat anvendes inden for formålet (en værdig 
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ældrepleje) det efterfølgende år. Udgangspunktet var, at overførslerne kunne tillades, 
såfremt ovenstående var gældende9. 
 
For 2016 til 2017 er der indsendt 90 overførselsanmodninger til Sundheds- og 
Ældreministeriet. 8 kommuner har ikke haft nogle overførsler mellem disse år. Der er søgt 
om overførsler for 240,4 mio. kr., hvilket svarer til 24 pct. af værdighedsmilliarden for 
2016 (se også afsnittet vedrørende regnskaberne og opstartsår i 2016). 
 
For 2017 til 2018 er der indsendt 70 overførselsanmodninger til ministeriet. 21 kommuner 
har ikke haft nogle overførsler mellem disse år (de resterende 7 kommuner har på 
efterbevilling fået godkendt denne overførsel. Tallene indgår derfor ikke i det følgende, da 
de ikke er medtaget i de formelle budgetter). Der er således søgt om overførsler for 135,5 
mio. kr., hvilket svarer til 11 pct. af de samlede værdighedsmidler for 201710. 
 
For 2018 til 2019 er der pr. medio juni 2019 indsendt 65 overførselsanmodninger til 
Sundheds- og Ældreministeriet. 32 kommuner har ikke haft nogle overførsler for de 
pågældende år (én kommune er på den baggrund blevet rykket for at indsende en 
anmodning om overførsel). Der er således søgt overført midler for 106,4 mio. kr., hvilket 
svarer til 9 pct. af de samlede værdighedsmidler til rådighed for 2018.  
 
3.8.1 Overførsler mellem årene fordelt på områder 

Figur 3.8.1 nedenfor viser fordelingen af overførslerne mellem årene på områderne 

Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og 

ernæring, En værdig død, Pårørende og Andet i millioner kroner. Alle overførslerne 

indikerer, hvad midlerne forventes at ville blive brugt på i de efterfølgende år, de viser 

således ikke, hvilket område midlerne oprindeligt skulle være anvendt til11. 

 
  

                                                                 
9 Det er ikke alle kommuner, der rettidigt alle år har indsendt overførselsanmodninger mellem årene til 

Sundheds- og Ældreministeriet. De kommuner, som ikke har indsendt overførselsanmodninger, indgår ikke i 

nedenstående oversigter. Sundheds- og Ældreministeriet har indskærpet over for kommunerne, at de skal 

indsende overførslerne rettidigt. Udgangspunktet for behandlingen har været, at midlerne skal komme de ældre 

til gavn. 

10 For en konkret oversigt over forbruget i det enkelte år henvises til kapitlet med regnskabsgennemgang, hvor 

man kan se det revisorgodkendte forbrug for hvert enkelt år. Det skal bemærkes, at dette ikke siger noget om, 

hvad midlerne er blevet brugt til i de efterfølgende år. 

11 På denne måde kan der også følges regnskabsmæssigt op på anvendelsen af midlerne, da de sammen med de 

ordinære tilskud for de enkelte år udgør den samlede budgetmæssige ramme for det pågældende år. Det skal 

endvidere bemærkes, at overførslen til området pårørende, der først kom med i 2019, er på 0,7 mio. kr. fra 2018 

til 2019, hvorfor den ”næsten udviskes” af de større områder i figuren. 
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Figur 3.8.1a: Overførsler mellem årene fordelt på områder mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ses, at overførslerne mellem årene fordeler sig som følger:  

 Niveauet af overførslerne er faldene over årene. Det skyldes, at kommunerne i 
løbet af perioden har anvendt en stadig større andel af både overførslerne og 
årets tilskud af værdighedsmidlerne, 

 Det er de brede temaer såsom Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, 
tværfaglighed og sammenhæng i plejen der overføres flest midler til, hvilket 
stemmer overens med, at det også er de områder, der er blevet afsat flest midler 
til oprindeligt. 

 

3.8.2 Overførsler mellem årene fordelt på udgiftstyper 

Overførslerne mellem årenes fordeling på udgiftstyper (henholdsvis lønudgifter, 
kompetenceudvikling af personale, anskaffelser og andet) ses tilsvarende af figur 3.8.2 
nedenfor:  
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Figur 3.8.2a: Overførsler mellem årene fordelt på udgiftstyper, mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ses der på fordelingen af overførslerne mellem årene fordelt på udgiftstyper, viser 
figurerne følgende: 

 At niveauet af overførslerne, ligesom for områderne, er faldene over årene, som 

vi kommer væk fra opstartsåret 2016, 

 Det er særligt posten løn, der overføres mange midler af. Dette stemmer overens 

med, at det også er langt den største udgiftspost i de oprindelige budgetter. 

 

3.9 Erfaringsopsamling vedr. værdighedsmilliarden 

Gennemgangen af redegørelser, regnskaber og overførselsanmodninger fra de 98 

kommuner viser, at midlerne er blevet/bliver anvendt til formålet. 

 

Kommunerne har i vid udstrækning selv kunnet afgøre, hvilke konkrete tiltag midlerne skal 

anvendes til, så længe det er inden for ældreområdet og understøtter formålet en værdig 

ældrepleje. Langt hovedparten af midlerne blev i perioden 2016 – 2019 brugt på de tre 

mere generelle områder Livskvalitet (42 pct.), Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i 

plejen (28 pct.) og Selvbestemmelse (16 pct.). Til gengæld bruges der tilsammen godt 10 

pct. af midlerne til de tre mere specifikke områder Mad og ernæring (7 pct.), En værdig 

død (4 pct.) og Pårørende (0,5 pct.)12. Posterne Andet og Udarbejdelse/Revision af 

værdighedspolitikker, dialog og administration mv. er relativt små set ift. de øvrige poster 

(henholdsvis 1 pct. og 0,5 pct.). 

 

I forhold til udgiftstyper anvendes langt hovedparten af midlerne i perioden 2016 – 2019 

til lønudgifter (83 pct.) mens 6 pct. går til kompetenceudvikling og 7 pct. går til 

anskaffelser. Lønudgiften var mindst det første år, hvor især anskaffelser, men også 

kompetenceudvikling, stod for en større andel af udgifterne. Det hænger sammen med, at 

                                                                 
12 Der kunne kun afsættes midler til området Pårørende i 2019. 
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2016 var et opstartsår, hvor kommunerne, inden de kunne anvende midlerne, skulle 

vedtage værdighedspolitikker og beslutte hvilke initiativer, de ville igangsætte. 

 
Regnskaberne for årene 2016-2018 viser overordnet, at værdighedsmidlerne er gået til en 
værdig ældrepleje. Det ses af regnskaberne for 2016, at det var forholdsvist svært for 
kommunerne at anvende alle værdighedsmidlerne i opstartsåret, da 24 pct. af midlerne 
blev overført fra 2016 til 2017. I 2017 anvendte kommunerne 88 pct. af den samlede 
værdighedsmilliard, der var til rådighed (tilskud 2017 og overførte midler fra 2016), og i 
2018 anvendte kommunerne 92 pct. af den samlede værdighedsmilliard, der var til 
rådighed (tilskud 2018 og overførte midler fra 2017). Niveauet for overførslerne er 
faldende over årene og det relative forbrug stigende. Det er således lykkedes 
kommunerne at anvende langt hovedparten af tilskuddene og mindske beløbene, der 
overføres mellem årene. Ved flerårige, større puljer, der fordeles til kommunerne efter en 
nøgle, kan det således – på baggrund af erfaringerne med værdighedsmilliarden – 
overvejes at afsætte et relativt mindre beløb det første år i forhold til de næste år.  

 

Samlet set er 0,5 pct. af de samlede værdighedsmidler for perioden 2016 -2019 gået til 

udarbejdelse/revision af værdighedspolitik, dialog og administration. Det skal dog 

bemærkes, at posten ikke er opgjort ensartet på tværs af kommunerne, da nogle 

kommuner eksempelvis har valgt at afholde udgifterne hertil under kommunens øvrige 

drift. Det er derfor ikke muligt at vurdere, hvor meget kommunerne samlet har brugt på at 

udarbejde værdighedspolitik, inddrage lokale interessenter og administrere tilskuddene.  

 

Det er vurderingen, at tiden anvendt til administration af midlerne har varieret fra 

kommune til kommune. Det har mindsket bureaukratiet og gjort arbejdsgangene 

nemmere, at kravene til kommunernes administration, pga. puljernes særlige karakter, er 

søgt smidiggjort i forhold til de normale procedurer. Kommunerne har eksempelvis kun 

overordnet skulle beskrive, hvilke initiativer midlerne anvendes til. Herudover har 

kommunerne fx ikke skullet søge om forhåndsgodkendelser af ændringer i anvendelsen af 

midlerne, så længe midlerne fortsat går til en værdig ældrepleje. Det har således været 

forholdsvis enkelt for kommunerne at omprioritere midlerne fra en indsats, der 

eksempelvis har vist sig vanskelig at igangsætte til initiativer, hvor der har været større 

efterspørgsel. Endelig har kommunerne ikke skullet aflægge faglig rapport vedrørende 

anvendelsen af midlerne efter årets udgang, som det ellers er praksis ved mange lignende 

tilskud. Kommunerne har dog fortsat skulle aflægge regnskab for anvendelsen af midlerne 

i henhold til Sundheds- og Ældreministeriets instruks for aflæggelse af regnskab for 

puljemidler. 
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4.  Midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 

 

4.1 Udmøntningsform for midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 

For at få andel i midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen skal kommunerne i 2018, 

2019, 2020 og 2021 indsende en redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne. I 

redegørelsen skal den enkelte kommune redegøre for, hvorledes tilskuddet fordeler sig på 

følgende områder:  

 

1) Bedre bemanding i hjemmeplejen.  

2) Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. 

3) Administration mv. af puljen. 

 

Endvidere skal det beskrives, hvorledes private leverandører i hjemmeplejen og på 

plejehjem, plejecentre og friplejeboliger får del i midlerne. Hvis der i kommunen ikke 

findes private leverandører i henholdsvis hjemmeplejen og/eller på plejehjem, 

plejecentre, friplejeboliger, eller hvis de private leverandører af den ene eller anden grund 

ikke tildeles midler af puljen, skal dette fremgå, og årsagen beskrives.  

 

I redegørelsen skal kommunerne desuden fordele budgettet på følgende indsatser13:  

1) Nye medarbejdere.  

2) Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.  

3) Administration mv. af puljen. 

 

For at få andel i tilskuddet i 2018 skulle kommunerne også udarbejde og indsende en 

redegørelse for den lokale indsats i forhold til at sænke sygefraværet og øge 

medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet. Kommunerne skal 

herudover senest den 1. april 2022 indsende en endelig status for indsatsen for at sænke 

sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.  

 

Administrationen af midlerne til en bedre bemanding følger procedurerne for 

værdighedsmilliarden. For at få del i tilskuddet skal kommunerne hvert år indsende en 

acceptskrivelse, der bekræfter modtagelsen af tilskuddet etc. Herudover skal 

kommunerne årligt indsende revisorgodkendte regnskaber for den faktiske anvendelse af 

midlerne. Kravene til regnskab følger Sundheds- og Ældreministeriets almindelige regler. 

Dog er reglerne vedrørende ændringer undervejs og overførsler af midler mellem årene 

blødt op ligesom for værdighedsmidlerne. Herudover er der heller ikke her krav om 

bagudrettede faglige rapporteringer, som ellers er normalt ift. lignende typer af tilskud. 

 

I forhold til procedurerne omkring udbetaling af midler kan det oplyses, at i 2019 

udbetaler Sundheds- og Ældreministeriet tilskuddet i fire rater. Midlerne kan forudbetales. 

Dog følger forudbetalingerne kommunernes forbrugsmønster, hvorfor der ikke udbetales 

nye midler, før de allerede udbetalte midler er opbrugt. Kommunerne skal for hvert 

kvartal indsende en økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af 2019-tilskuddet og 

tidligere tilskud.  

 

Rapporten behandler redegørelserne for 2018 og 2019, da redegørelser for 2020 og 2021 

først indkommer i efteråret 2019 og 2020. 

 

 

                                                                 
13 Der er for kommunerne tale om en skønsmæssig fordeling afhængig af medarbejdernes egne ønsker. 
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4.2 Anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen på 

områder 

I 2018 var der 499,2 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne, og i 2019 var der 504 mio. 

kr., som følge af pris- og lønudviklingen. 

 

Figur 4.2a og 4.2b viser fordelingen på de ovenfor nævnte områder i henholdsvis millioner 

kroner og procent: 
 
Figur 4.2a. Midlerne til en bedre bemanding i 2018 og 2019 fordelt på områder, kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2b. Midlerne til en bedre bemanding i 2018 og 2019 fordelt på områder, mio. kr. 14 
 
 
  

                                                                 
14 Farverne på områderne går igen fra figur 4.2a ovenfor. 
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Det skal bemærkes, at der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2021 til 

finansiering af Sundheds- og Ældreministeriet  udgifter i forbindelse med administration af 

midlerne og op til 0,3 mio. kr. årligt i 2018 og 2022 til administration af redegørelser og 

udarbejdelse af samlet status for kommunernes lokale indsatser vedrørende sygefravær 

og arbejdstid i Beskæftigelsesministeriet.   
 
Det ses af figuren, at midlerne til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, 
plejecentre og friplejeboliger i 2018 og 2019 fordeler sig som følger:  
 

 266,3 mio. kr. går til en Bedre bemanding i hjemmeplejen i 2018 og 266,5 mio. kr. 

i 2019, hvilket svarer til 53 pct. begge år.  

 227,3 mio. kr. går til en Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og 

friplejeboliger i 2018 og 232 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til ca. 45 pct. i 2018 og 

46 pct. i 2019.  

 5,6 mio. kr. går til Administration mv. af puljen i 2018 og 5,4 mio. kr. i 2019, 

hvilket svarer til 1 pct.  

 

Overordnet kan det konkluderes,  

 at midlerne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem hjemmeplejen og 

plejehjemsområdet. 

 

4.3 Anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen på 

indsatser 

2018 og 2019-midlernes fordeling på indsatser ses af figur 4.3.a og 4.3.b nedenfor:  

 
Figur 4.3a: Midlerne til en bedre bemanding i 2018 og 2019 fordelt på indsatser, kategorier 
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Figur 4.3b: Midlerne til en bedre bemanding i 2018 og 2019 fordelt på indsatser, mio. kr. 15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses der på kommunernes skønsmæssige fordeling af midlerne til en bedre bemanding i 
hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger for 2018 og 2019 på indsat-
ser, viser figur 4.3a og 4.3.b følgende: 
 

 297,2 mio. kr. går i 2018 til Nye medarbejdere og 325,1 mio. kr. i 2019, hvilket 

svarer til henholdsvis 59 pct. og 65 pct.  

 196,4 mio. kr. går i 2018 til Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbej-

dere og i 2019 173,4 mio. kr., hvilket svarer til henholdsvis 39 pct. og 34 pct.  

 5,6 mio. kr. går til Administration mv. af puljen i 2018 og 5,4 mio. kr. i 2019, 

hvilket svarer til 1 pct.  

 

Overordnet kan det konkluderes,  

 at hovedparten af midlerne går til nye medarbejdere, og at denne tendens er 

stigende, men det skal også bemærkes, at ca. 1/3 af midlerne er budgetteret til at 

gå til opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. 

 

4.4 Eksempler på kommunernes anvendelse af midlerne til en bedre 

bemanding 

I det følgende gives der fem konkrete eksempler på, hvad forskellige kommuner har 

anvendt bemandingsmidlerne til, herunder om midlerne bruges i hjemmeplejen og/eller 

på plejehjemmene, og om medarbejderne går op i tid og/eller der ansættes nye. 

 

Fredericia Kommune anvender midlerne i hjemmeplejen. Midlerne anvendes helt 

overvejende til flere ansættelser, men medarbejdernes ønsker om at gå op i tid bliver også 

imødekommet i mindre omfang. Herudover anvender Fredericia Kommune midlerne til at 

styrke indsatsen omkring det tværfaglige tilbud om rehabilitering i eget hjem, hvilket sker 

ved at opnormere med en stilling, så der bliver bedre tid til de hjemmeboende borgere, 

der er i et rehabiliteringsforløb.  

                                                                 
15 Farverne på indsatserne går igen fra figur 4.2b ovenfor. 
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Holbæk Kommune har afsat midler i hjemmeplejen til ekstra tid til rengøring, ekstra 

hænder til udredning og dokumentation, ekstra nattevagt pr. vagthold samt ansættelse af 

en sygeplejerske til at styrke kvaliteten i hjemmesygeplejen. Der afsættes også ekstra 

midler til plejehjemmene. For nogle indsatser vil der være tale om, at allerede ansatte 

medarbejdere øger deres ugentlige timekvote, mens der for andre er tale om nye 

ansættelser. 

 

Horsens Kommune bruger bemandingsmidlerne på at opnormere eftermiddage og 

weekendbemandingen på plejehjem, da det typisk var her, der var færrest medarbejdere. 

Den ekstra tid er med til at sikre ro sen eftermiddag og omkring aftensmåltidet, og den 

højner overgangene mellem vagtlagene, da der er tid til at rapportere. Det faste personale 

er blevet tilbudt at øge deres arbejdstid. Ønskerne blev efterkommet, men flere ændrede 

deres beslutning, da de konstaterede, at deres faste fridage var blevet færre. På 

plejehjemmene har 11 medarbejdere valgt at øge deres ansættelsesbrøk, og der er ansat 

21 nye medarbejdere. 

 

Norddjurs Kommune tilfører hjemmeplejen midler til en opnormering via såvel 

nyansættelser som opjustering af de nuværende medarbejderes arbejdstid. 

Opnormeringen skal bl.a. være med til at skabe en større kontinuitet i det individuelle 

borgerforløb. Desuden tilføres hjemmeplejens rehabiliteringsindsats midler til 

opnormering via nyansættelser, og der sker en medarbejderopnormering af 

hjemmeplejens og plejecentrenes dagtilbud til borgere med en demenssygdom i en 

kombination af nyansættelser og opnormering af eksisterende medarbejdere. 

 

I Vallensbæk Kommune er hovedparten af bemandingsmidlerne brugt på at få 

medarbejderne op i tid. I hjemmeplejen er 15 medarbejdere gået op i tid, og der er 

oprettet en ny stilling, og på kommunens to plejecentre er 11 medarbejdere gået op i tid. 

 

Private leverandører 

De private leverandører i de fleste kommuner får del i midlerne. I de få kommuner, hvor 

private leverandører i hjemmeplejen ikke får del i midlerne, er hovedårsagen, at 

kommunerne anvender midlerne til indsatser, som de private leverandører ikke leverer. 

På plejehjemsområdet får private leverandører med driftsoverenskomst del i midlerne. I 

de kommuner, hvor friplejeboligleverandørerne ikke støttes, er forklaringen primært, at 

de afregnes efter den gamle takst, hvor der er en højere finansiering pr. borger end i 

kommunen.  

 

4.5 Regnskab for midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen  

Rapporten behandler regnskabsåret 2018, da regnskaber for 2019 og frem først 

indkommer i foråret det efterfølgende år. 

 
Det fremgik af tilsagnsbetingelserne og bekendtgørelsen vedrørende midlerne til en bedre 
bemanding i ældreplejen, at kommunerne senest den 1. april året efter skulle aflægge 
regnskab for anvendelsen af midlerne. Regnskaberne viser overordnet, at midlerne til en 
bedre bemanding i ældreplejen er gået til formålet.16 

 

                                                                 
16 Regnskaberne er fortsat ved at blive behandlet, hvorfor der kan være enkelte ændringer i de endelige tal 

senere hen. Erfaringerne fra udmøntningen af værdighedsmilliarden viser dog, at de summerede regnskabstal vil 

være nogenlunde det samme, da evt. ændringer i et enkelt regnskab for værdighedsmilliardens vedkommende 

ikke i nævneværdig grad har slået igennem på de overordnede tal. Det vurderes som en fair betragtning, at det 

samme vil gøre sig gældende for midlerne til en bedre bemanding. 
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4.5.1 Anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 set ift. 
kommunernes budgetter 

I dette afsnit ses der på regnskabstallene i forhold til kommunernes budgetter for mid-
lerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018.17 
 
Regnskaberne viser, at der i 2018 er afholdt udgifter af midlerne til en bedre bemanding i 
ældreplejen for 390,4 mio. kr. ud af 499,2 mio. kr., der var til rådighed i 2018, hvilket 
svarer til 78 pct. Hovedårsagen til kommunernes mindreforbrug i 2018 vurderes at være, 
at kommunerne først kunne anvende midlerne fra foråret 2018, og at kommunerne skulle 
ansætte folk og indgå aftaler om øget arbejdstid med eksisterende medarbejdere, før de 
kunne begynde at afholde lønninger. Det forventes, at kommunerne vil anvende en større 
del af midlerne i 2019 (i ”år 2”), ligesom det var tilfældet for kommunernes anvendelse af 
værdighedsmidlerne  
 
I figur 4.5.1a nedenfor ses budgettet for midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 
2018 set ift. aflagte regnskaber fordelt på områder.  
 
Figur 4.5.1: Budget og regnskab for midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 
fordelt på områder, mio. kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ses, at midlerne i 2018 er anvendt som følger:  

 Inden for området Bedre bemanding i hjemmeplejen er der anvendt 206,9 mio. 
kr. ud af 266,3 mio. kr., hvilket svarer til 78 pct. 

 Inden for området Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 
er der anvendt 179,7 mio. kr. ud af 227,3 mio. kr., hvilket svarer til 79 pct. 

                                                                 
17 Ligesom for værdighedsmidlerne skal det bemærkes, at der for nogle kommuner kan være mindre differencer 

mellem budget, overførsler og regnskab på ”nogle tusinde kroner” afhængig af, om fx revision o.l. er medtaget i 

regnskabet for 2018 eller ej. Sundheds- og Ældreministeriet vil når behandlingen af regnskaberne endeliggøres 

gå i gang med at følge op på disse differencer i de tilfælde, hvor det ikke er været forklaret i noterne til 

regnskabet. 
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 Endelig ses det, at der til Administration mv. af puljen er anvendt 3,8 mio. kr. ud af 
5,6 mio. kr., hvilket svarer til 68 pct.  
 

I figur 5.4.1b nedenfor ses tilsvarende budgettet over for regnskabet i forhold til indsatser.  
 

Figur 5.4.1b: Budget og regnskab for midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 

fordelt på indsatser, mio. kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det ses, at midlerne i 2018 er anvendt som følger i forhold til indsatser:  

 Inden for Nye medarbejdere er der anvendt 282,6 mio. kr. ud af 297,2 mio. kr., 
hvilket svarer til 95 pct. 

 Inden for Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere er der an-
vendt 103,9 mio. kr. ud af 196,4 mio. kr., hvilket svarer til 53 pct. 

 Endelig ses det, at der til Administration mv. af puljen er anvendt det samme som 
angivet i ovenstående opgørelse over anvendelsen fordelt på områder, da denne 
post er ens imellem de to opgørelser. 

 

Det kan konkluderes,  

 at forbruget fordelt på henholdsvis hjemmeplejen og plejehjem, plejecentre og 

friplejeboliger har været forholdsvist ensartet, mens det ift. opdelingen mellem 

nye medarbejdere og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere 

har vist sig betydeligt mere vanskeligt end forventet for kommunerne at anvende 

midlerne på at opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Det må 

derfor forventes, at kommunerne fremadrettet vil afsætte flere mider til nye 

medarbejdere ift. opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.  

 

4.6 Overførsler af uforbrugte midler til en bedre bemanding i ældreplejen 

til de efterfølgende år 

Rapporten behandler overførsler fra 2018, da overførsler fra 2019 til 2020 og frem først 

indkommer primo året efter. 

 
Kommunerne har, ligesom for værdighedsmidlerne, kunnet indsende en anmodning til 
Sundheds- og Ældreministeriet, hvis de ønskede at overføre uforbrugte midler 
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mellem årene. Tilladelsen til overførslen har kunnet gives, såfremt midlerne fortsat 
anvendes inden for formålet en bedre bemanding i ældreplejen det efterfølgende år. 
 
For 2018 til 2019 er der medio juni 2019 indsendt 76 overførselsanmodninger til 
Sundheds- og Ældreministeriet. 21 kommuner har ikke haft nogle overførsler for de 
pågældende år. Der er overført midler for 114,5 mio. kr., hvilket svarer til 23 pct. af 
midlerne til en bedre bemanding i 2018.18  
 
4.6.1 Overførsler mellem årene fordelt på områder 

Figur 4.6.1 viser fordelingen af overførslerne til 2019 på områderne Bedre bemanding i 

hjemmeplejen og Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i 

henholdsvis millioner kroner og procent.  

 
Figur 4.6.1: Overførsler mellem årene fordelt på områder, mio. kr. og pct. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ses at overførslerne til 2019 fordeler sig som følger:  

 71,5 mio. kr. går til en Bedre bemanding i hjemmeplejen, hvilket svarer til 62 pct. 
af de samlede overførsler  

 42,2 mio. kr. går til en Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og 
friplejeboliger, hvilket svarer til 37 pct. af de samlede overførsler. 

 0,7 mio. kr. går til Administration mv. af puljen, hvilket svarer til 0,1 pct.  
 
 

                                                                 
18 Én kommune mangler at indsende en overførselsanmodning. Kommunen indgår ikke i oversigten, men det skal 

bemærkes, at beløbet forventes at være relativt beskedent. For en konkret oversigt over forbruget af midlerne til 

en bedre bemanding i 2018 henvises til kapitlet med regnskabsgennemgang, hvor man kan se det 

revisorgodkendte forbrug. 
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4.6.2 Overførsler mellem årene fordelt på indsatser 

Overførslerne til 2019 fordeling på indsatser (henholdsvis Nye medarbejdere og 
Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere) ses tilsvarende af figur 4.6.2 
nedenfor.  
 

Figur 4.6.2: Overførsler mellem årene fordelt på indsatser, mio. kr. og pct. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses der på fordelingen af overførslerne mellem årene fordelt på indsatser, viser figurerne 
følgende: 

 65,9 mio. kr. går til Nye medarbejdere, hvilket svarer til 57 pct. af de samlede 

overførsler, 

 47,9 mio. kr. går til Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere, 

hvilket svarer til 42 pct. af de samlede overførsler, 

 Administration mv. af puljen svarer til ovenfor.  

 

 

4.7 Erfaringsopsamling midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 
Regnskaberne viser overordnet, at midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen er gået 
til formålet. 
 
Ifølge redegørelserne skulle ca. 53 pct. af midlerne anvendes til en Bedre bemanding i 
hjemmeplejen i 2018 og 2019, og 45 pct. i 2018 og 46 pct. i 2019 af midlerne skulle anven-
des til Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.  
 
Det fremgår også af redegørelserne, at kommunerne forventede at bruge 59 pct. af mid-
lerne på Nye medarbejdere i 2018 og 65 pct. i 2019, mens de til Opjustering af arbejdsti-
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den for eksisterende medarbejdere ville anvende 39 pct. i 2018 og 34 pct. i 2019. Det frem-
går dog af regnskabstallene for 2018, at i forhold til det forventede forbrug, så har det vist 
sig noget mere vanskeligt for kommunerne end forventet at anvende midlerne på at opju-
stere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Kommunerne har næsten brugt hele 
det forventede beløb på nye medarbejdere (95 pct.), mens der kun er brugt godt 50 pct. af 
det forventede beløb på at opjustere arbejdstiden for de eksisterende medarbejdere. Det 
kan bl.a. indikere, at der kan være  behov for at gøre en særlig indsats for at få de eksiste-
rende medarbejdere op i tid.  
 
Ca. 1 pct. af midlerne var afsat til administration mv. af puljen, men for 2018 blev der kun 
brugt ca. 2/3 heraf. Administrationen af bemandingsmidlerne følger procedurerne for 
værdighedsmilliarden, så erfaringerne er meget tilsvarende, dog var det skrevet ind i be-
kendtgørelsen, at der kunne bruges penge på administration mv. af puljen, hvorfor det lidt 
højere niveau end for værdighedsmidlerne blev accepteret. Det er også for midlerne til en 
bedre bemanding i ældreplejen vurderingen, at tiden anvendt til administration af mid-
lerne har varieret fra kommune til kommune. 
 
Endelig blev 23 pct. af midlerne fra det første år (2018) søgt overført til 2019. Erfaringen 
støtter således overvejelsen om, at man ved flerårige, større puljer, der fordeles til 
kommunerne efter en nøgle, kan overveje at afsætte et relativt mindre beløb det første år 
i forhold til de næste år. 
 
Det har også for midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen vist sig at være en fordel 
at have smidigere processer for ændringsanmodninger og overførsler mellem årene un-
dervejs i puljen. Det har mindsket bureaukratiet og gjort arbejdsgangene nemmere. 
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5. Bilag 

 

Oversigt: 

 

- Kildemateriale 

 

- Oversigt tilskud, regnskaber og overførsler mellem årene værdighedsmilliarden 

fordelt på kommunerne 

 

- Oversigt udgifter til områder og udgiftsposter over årene værdighedsmilliarden 

 

- Oversigt tilskud, regnskaber og overførsler mellem årene midlerne til en bedre 

bemanding i ældreplejen fordelt på kommunerne 

 

- Oversigt udgifter til områder og indsatser over årene midlerne til en bedre 

bemanding i ældreplejen 
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Kildemateriale 
 

 Finanslovsaftaler for 2016, 2017, 2018 og 2019 
 

 Lov nr. 171 af 27. februar 2016 om ændring af lov om social service (Værdigheds-
politikker for ældreplejen) 

 

 Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019 om værdighedspolitikker for ældreple-
jen 

 

 Kommunernes værdighedspolitikker for ældreplejen fra 2016 og 2018 
 

 Kommunernes redegørelser for anvendelsen af værdighedsmidlerne 2016, 2017, 
2018 og 2019 

 

 Kommunernes regnskaber for værdighedsmilliarden 2016, 2017 og 2018 
 

 Kommunernes overførselsanmodninger vedrørende uforbrugte værdighedsmid-
ler fra 2016 til 2017, fra 2017 til 2018 og fra 2018 til 2019  

 

 Bekendtgørelse nr. 174 af 5. maj 2018 om Pulje til bedre bemanding i hjemme-
plejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 

 

 Kommunernes redegørelser for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i 
ældreplejen 2018 og 2019 

 

 Kommunernes regnskaber for midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 
2018 

 

 Kommunernes overførselsanmodninger vedrørende uforbrugte midler til en 
bedre bemanding i ældreplejen fra 2018 til 2019  
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Oversigt tilskud, regnskaber og overførsler værdighedsmilliarden fordelt på 
kommunerne 
 
Tallene er blevet afrundet til nærmeste 100.000 kr. for denne og alle følgende tabeller, dog for over-
førselsbeløbene under hensyntagen til de samlede tilskuds- og forbrugstal for de enkelte kommu-
ner. Dette kan medføre nogle summeringsafvigelser (i nogenlunde samme størrelsesorden) på tværs 
af kommunerne og på tværs af årene. I tvivlstilfælde er det beløbene fra tilsagnsbrevene og regnska-
berne, der er de gældende. 
 
Der gælder de samme noter til regnskabstallene i nedenstående og alle efterfølgende tabeller, som 
der er angivet under de pågældende kapitler vedrørende regnskaber i indeværende status samt til 
sidst i dette dokument. 
 

 
Kommuner/mio. kr. 

Tilskud 2016 Endeligt beløb der 
aflægges regnskab 
for 2016 

Overførsler ufor-
brugte midler 
2016 til 2017 

Albertslund 4 1,9 2,1 

Allerød 4,4 1,3 3,1 

Assens 8,4 7,5 0,9 

Ballerup 9,3 4,1 5,2 

Billund 5 3,5 1,5 

Bornholm 10,2 6,5 3,7 

Brøndby 6,4 5,9 0,5 

Brønderslev 7,2 7 0,2 

Dragør 3 1 2 

Egedal 6,3 5,2 1,1 

Esbjerg 20,1 10,3 9,8 

Fanø 0,9 0,8 0,1 

Favrskov 7,6 7 0,6 

Faxe 6,7 3,2 3,5 

Fredensborg 7,4 5,2 2,2 

Fredericia 9,3 7,3 2 

Frederiksberg 16,8 16,7 0,1 

Frederikshavn 13,8 11,4 2,4 

Frederikssund 8,7 8 0,7 

Furesø 7,7 7,5 0,2 

Faaborg-Midtfyn 11,3 9,6 1,7 

Gentofte 14,1 2,5 11,6 

Gladsaxe 11,3 11,3 0 

Glostrup 4,2 3,2 1 

Greve 8,3 7,7 0,6 

Gribskov 8,8 0,4 8,4 

Guldborgsund 14,4 8,4 6 

Haderslev 11,1 11 0,1 

Halsnæs 6,5 4,7 1,8 

Hedensted 8,3 6,8 1,5 

Helsingør 12,7 11,8 0,9 

Herlev 5 5 0 

Herning 14,8 11,6 3,2 
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Hillerød 8,3 5,5 2,8 

Hjørring 13,5 13,5 0 

Holbæk 12,3 3,5 8,8 

Holstebro 10,5 8,9 1,6 

Horsens 14,1 12,8 1,3 

Hvidovre 8,9 3,3 5,6 

Høje-Taastrup 7,3 4 3,3 

Hørsholm 6,5 5,6 0,9 

Ikast-Brande 7,1 6,7 0,4 

Ishøj 2,8 2,5 0,3 

Jammerbugt 7,8 7,7 0,1 

Kalundborg 10 9,5 0,5 

Kerteminde 5,1 5,1 0 

Kolding 15,3 12,5 2,8 

København 58 41,3 16,7 

Køge 10 6,8 3,2 

Langeland 3,9 1,3 2,6 

Lejre 4,9 4,9 0 

Lemvig 4,6 2,9 1,7 

Lolland 11,1 11,1 0 

Lyngby-Taarbæk 11,6 5,3 6,3 

Læsø 0,6 0,6 0 

Mariagerfjord 8,1 5,8 2,3 

Middelfart 7,6 5,4 2,2 

Morsø 4,8 2,8 2 

Norddjurs 8,2 6,1 2,1 

Nordfyn 5,7 4,7 1 

Nyborg 6,9 1,5 5,4 

Næstved 15 12 3 

Odder 4,3 4,3 0 

Odense 31,7 31,2 0,5 

Odsherred 8,3 3,2 5,1 

Randers 17,7 14,2 3,5 

Rebild 5 4,8 0,2 

Ringkøbing-Skjern 11,3 3,6 7,7 

Ringsted 5,5 2,5 3 

Roskilde 14,6 11,1 3,5 

Rudersdal 12,7 8 4,7 

Rødovre 7,3 7,2 0,1 

Samsø 1,2 0,9 0,3 

Silkeborg 15,3 10,5 4,8 

Skanderborg 8,7 5,1 3,6 

Skive 9,5 4,2 5,3 

Slagelse 14,8 14,8 0 
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Solrød 3,4 2,2 1,2 

Sorø 5,5 4,4 1,1’ 

Stevns 4,6 4,3 0,3 

Struer 4,5 4,3 0,2 

Svendborg 12,1 9 3,1 

Syddjurs 8,8 7,1 1,7 

Sønderborg 16,3 14,2 2,1 

Thisted 9 6,3 2,7 

Tønder 8,3 7,3 1 

Tårnby 7,7 3,3 4,4 

Vallensbæk 2,3 2,3 0 

Varde 10 9,8 0,2 

Vejen 8,1 7,5 0,6 

Vejle 19 17,9 1,1 

Vesthimmerland 7,7 3,2 4,5 

Viborg 16,7 12,3 4,4 

Vordingborg 10,4 10,4 0 

Ærø 2,1 1,8 0,3 

Aabenraa 11,8 11,2 0,6 

Aalborg 34,2 26,7 7,5 

Aarhus 44 38,6 5,4 

I alt 999 758,5 240,3 

’ Overførsler hvor der er en lille apostrof (’) ud fra blev kun dele af overførselsbeløbet søgt overført og derfor for-
håndsgodkendt, hvilket der er taget hånd om efterfølgende. Dette har også haft indflydelse på de samlede opgø-
relser over godkendte overførsler og de reelle overførsler efterfølgende. 
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Fortsat 2017: 
 

Kommuner/mio. kr. Tilskud 2017 Tilskud 2017 
plus overførsler 
tidligere år 

Endeligt beløb 
der aflægges 
regnskab for 
2017 

Overførsler 
uforbrugte 
midler 2017 til 
2018 

Albertslund 4,1 6,2 4 2,2’ 

Allerød 4,5 7,6 7,2 0,4 

Assens 8,5 9,4 8,9 0,5 

Ballerup 9,4 14,6 13,7 0,9 

Billund 5 6,5 6,5 0,1 

Bornholm 10,3 14 12,8 1,2 

Brøndby 6,4 6,9 6,5 0,4 

Brønderslev 7,3 7,5 7,5 0 

Dragør 3,1 5,1 3,5 1,6* 

Egedal 6,5 7,6 7,3 0,3 

Esbjerg 20,5 30,3 26,6 3,7 

Fanø 0,9 1 0,9 0,1 

Favrskov 7,6 8,2 7,9 0,3 

Faxe 6,8 10,3 6,7 3,6’ 

Fredensborg 7,6 9,8 8,4 1,4 

Fredericia 9,3 11,3 10,2 1,1 

Frederiksberg 16,8 16,9 16 0,9 

Frederikshavn 14 16,4 13,2 3,2 

Frederikssund 8,9 9,6 9,1 0,5 

Furesø 7,8 8 8 0 

Faaborg-Midtfyn 11,3 13 13 0 

Gentofte 14,1 25,7 11,2 14,5 

Gladsaxe 11,3 11,3 11,3 0 

Glostrup 4,1 5,1 5 0,1 

Greve 8,5 9,1 9,1 0 

Gribskov 9 17,4 11 6,4’ 

Guldborgsund 14,5 20,5 16,8 3,7 

Haderslev 11,2 11,3 9,8 1,5 

Halsnæs 6,6 8,4 7,9 0,5 

Hedensted 8,4 9,9 9,9 0 

Helsingør 12,9 13,8 13,8 0 

Herlev 5 5 5 0 

Herning 15 18,2 14,9 3,3 

Hillerød 8,5 11,3 9 2,3 

Hjørring 13,7 13,7 13,7 0 

Holbæk 12,6 21,4 14,1 7,3 

Holstebro 10,6 12,2 12,2 0 

Horsens 14,3 15,6 14,6 1 

Hvidovre 8,8 14,4 8,7 5,7 

Høje-Taastrup 7,5 10,8 8,6 2,2 
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Hørsholm 6,6 7,5 6,3 1,2 

Ikast-Brande 7,3 7,7 6,1 1,6 

Ishøj 2,9 3,2 2,8 0,4 

Jammerbugt 7,9 8 7,2 0,8* 

Kalundborg 10,1 10,6 10,2 0,4 

Kerteminde 5,2 5,2 5,2 0 

Kolding 15,5 18,3 18 0,3 

København 57,6 74,3 64,1 10,2 

Køge 10,2 13,4 13,4 0 

Langeland 3,9 6,5 3,7 2,8 

Lejre 5 5 4,6 0,4 

Lemvig 4,6 6,3 4,1 2,2 

Lolland 11,1 11,1 11,1 0 

Lyngby-Taarbæk 11,3 17,6 16,1 1,5 

Læsø 0,6 0,6 0,6 0 

Mariagerfjord 8,3 10,6 10,3 0,3* 

Middelfart 7,7 9,9 9,2 0,7 

Morsø 4,8 6,8 6,1 0,7 

Norddjurs 8,3 10,4 10,4 0 

Nordfyn 5,8 6,8 6,8 0 

Nyborg 7 12,4 10,8 1,6 

Næstved 15,2 18,2 13 5,2* 

Odder 4,5 4,5 4,4 0,1 

Odense 32 32,5 32,2 0,3 

Odsherred 8,5 13,6 10,1 3,5’ 

Randers 17,8 21,3 20,6 0,7* 

Rebild 5,1 5,3 5,3 0 

Ringkøbing-Skjern 11,4 19,1 17,5 1,6 

Ringsted 5,5 8,5 7,4 1,1 

Roskilde 14,9 18,4 17,4 1 

Rudersdal 12,6 17,3 15,1 2,2 

Rødovre 7,2 7,3 7 0,3 

Samsø 1,2 1,5 1,4 0,1* 

Silkeborg 15,6 20,4 16,1 4,3 

Skanderborg 8,9 12,5 11,2 1,3* 

Skive 9,7 15 10,9 4,1 

Slagelse 15,1 15,1 15,1 0 

Solrød 3,5 4,7 4,4 0,3 

Sorø 5,6 6,7 5,3 1,4’ 

Stevns 4,7 5 4,6 0,4 

Struer 4,6 4,8 4,6 0,2 

Svendborg 12,2 15,3 14,2 1,1 

Syddjurs 9 10,7 9,4 1,3 
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Sønderborg 16,5 18,6 17,9 0,7 

Thisted 9,1 11,8 10,6 1,2 

Tønder 8,4 9,4 9,3 0,1 

Tårnby 7,6 12 8,5 3,5 

Vallensbæk 2,4 2,4 2,4 0 

Varde 10,1 10,3 10,1 0,2 

Vejen 8,2 8,8 8,4 0,4 

Vejle 19,2 20,3 18,1 2,2 

Vesthimmerland 7,8 12,3 4,8 7,5’ 

Viborg 17,1 21,5 20,9 0,6’ 

Vordingborg 10,6 10,6 10,6 0 

Ærø 2,1 2,4 2,1 0,3 

Aabenraa 12,1 12,7 12,1 0,6 

Aalborg 34,5 42 37,3 4,7 

Aarhus 44,4 49,8 43,9 5,9 

I alt 1.010 1.250,3 1.096,4 153,9 

* Overførsler hvor der er en lille stjerne (*) ud fra blev ikke forhåndsgodkendt, men blev godkendt i en efterføl-
gende proces. Dette er også årsagen til, at der i indeværende statusnotat ikke altid er overensstemmelse mellem 
godkendte overførsler mellem årene – den budgetmæssige anvendelse året efter – og den efterfølgende reelle 
anvendelse, som der ikke er udarbejdet budgetter for. Af regnskaberne kan ses den faktiske anvendelse, hvilket 
også danner udgangspunkt for ovenstående opgørelse. 
’ Overførsler hvor der er en lille apostrof (’) ud fra blev kun dele af overførselsbeløbet søgt overført og derfor for-
håndsgodkendt, hvilket der er taget hånd om efterfølgende. Dette har også haft indflydelse på de samlede opgø-
relser over godkendte overførsler og de reelle overførsler efterfølgende. 
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Fortsat 2018: 
 

Kommuner/mio. kr. Tilskud 2018 Tilskud 2018 
plus overførsler 
tidligere år 

Endeligt beløb 
der aflægges 
regnskab for 
2018 

Overførsler ufor-
brugte midler 
2018 til 2019 

Albertslund 4,3 6,5 5,5 1’ 

Allerød 4,7 5,1 4,8 0,3 

Assens 8,8 9,3 8,9 0,4 

Ballerup 9,6 10,5 9,4 1,1’ 

Billund 5,1 5,1 5,1 0 

Bornholm 10,6 11,8 11,4 0,4 

Brøndby 6,6 7 6,4 0,6 

Brønderslev 7,5 7,5 7,1 0,4 

Dragør 3,2 4,8 3,8 1 

Egedal 6,8 7,1 6,8 0,3’ 

Esbjerg 21,1 24,8 24,7 0,1 

Fanø 1 1,1 1 0,1’ 

Favrskov 7,9 8,2 8,2 0 

Faxe 7,1 10,7 9 1,7 

Fredensborg 8 9,4 8,6 0,8 

Fredericia 9,6 10,7 10,4 0,3 

Frederiksberg 16,9 17,8 16,2 1,6 

Frederikshavn 14,4 17,6 17,5 0,1’ 

Frederikssund 9,2 9,7 8,8 0,9 

Furesø 8 8 8 0 

Faaborg-Midtfyn 11,6 11,6 11,6 0 

Gentofte 14,3 28,8 14,6 14,2 

Gladsaxe 11,4 11,4 11,4 0 

Glostrup 4,2 4,3 4,2 0,1 

Greve 8,9 8,9 8,8 0,1’ 

Gribskov 9,4 15,8 6,6 9,2 

Guldborgsund 14,9 18,6 12,5 6,1 

Haderslev 11,5 13 13 0 

Halsnæs 6,9 7,4 7,2 0,2 

Hedensted 8,6 8,6 8,6 0 

Helsingør 13,3 13,3 13,3 0 

Herlev 5,1 5,1 4,6 0,5 

Herning 15,5 18,8 18,5 0,3’ 

Hillerød 8,7 11 9,1 1,9 

Hjørring 13,9 13,9 13,9 0 

Holbæk 13,1 20,4 16,5 3,9 

Holstebro 10,9 10,9 10,9 0 

Horsens 14,8 15,8 15,8 0 

Hvidovre 8,9 14,6 10 4,6 

Høje-Taastrup 7,8 10 9,3 0,7 
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Hørsholm 6,7 7,9 7,2 0,7’ 

Ikast-Brande 7,5 9,1 7,3 1,8 

Ishøj 3 3,4 3,4 0- 

Jammerbugt 8,1 8,9 8,9 0 

Kalundborg 10,4 10,8 10,6 0,2’ 

Kerteminde 5,4 5,4 5,4 0 

Kolding 16 16,3 16 0,3 

København 58,3 68,5 57,2 11,3 

Køge 10,6 10,6 10,6 0 

Langeland 4 6,8 3,3 3,5 

Lejre 5,2 5,6 5,5 0,1’ 

Lemvig 4,7 6,9 4,2 2,7 

Lolland 11,3 11,3 11,3 0 

Lyngby-Taarbæk 11,3 12,8 12,8 0 

Læsø 0,6 0,6 0,6 0 

Mariagerfjord 8,5 8,8 8,8 0- 

Middelfart 7,9 8,6 8,6 0 

Morsø 5 5,7 5,1 0,6 

Norddjurs 8,5 8,5 8,5 0 

Nordfyn 6 6 6 0’ 

Nyborg 7,2 8,8 7,7 1,1’ 

Næstved 15,7 20,9 12,3 8,6’ 

Odder 4,6 4,7 4,6 0,1 

Odense 32,7 33 32,3 0,7’ 

Odsherred 8,7 12,2 10,3 1,9* 

Randers 18,2 18,9 18,5 0,4 

Rebild 5,3 5,3 5,3 0 

Ringkøbing-Skjern 11,7 13,3 11,7 1,6* 

Ringsted 5,6 6,7 5,8 0,9 

Roskilde 15,3 16,3 14,9 1,4’ 

Rudersdal 12,9 15,1 13,1 2 

Rødovre 7,3 7,6 7,5 0,1 

Samsø 1,2 1,3 1,2 0,1 

Silkeborg 16,1 20,4 15,8 4,6 

Skanderborg 9,3 10,6 8,3 2,3’ 

Skive 10 14,1 14,1 0- 

Slagelse 15,6 15,6 12 3,6 

Solrød 3,7 4 4 0 

Sorø 5,7 7,1 6,5 0,6* 

Stevns 4,9 5,3 5,1 0,2 

Struer 4,8 5 4,8 0,2 

Svendborg 12,5 13,6 13,5 0,1 

Syddjurs 9,3 10,6 9,8 0,8 
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Sønderborg 16,9 17,6 17,5 0,1 

Thisted 9,3 10,5 10,1 0,4* 

Tønder 8,5 8,6 8,6 0 

Tårnby 7,7 11,2 10,2 1 

Vallensbæk 2,5 2,5 2,5 0 

Varde 10,4 10,6 10,3 0,3 

Vejen 8,4 8,8 8,7 0,1 

Vejle 19,8 22 22 0 

Vesthimmerland 8 15,5 9,5 6’ 

Viborg 17,6 18,2 18,2 0 

Vordingborg 11 11 11 0 

Ærø 2,1 2,4 2 0,4 

Aabenraa 12,5 13,1 12,7 0,4 

Aalborg 35,3 40 40 0 

Aarhus 45,8 51,7 51,7 0 

I alt 1.037,3 1.191,2 1.077,4 114,1 

*  Overførsler hvor der er en lille stjerne (*) ud fra er ikke blevet forhåndsgodkendt, men kan muligvis godkendes i 
en efterfølgende proces ligesom for 2016 og 2017. Dette er også årsagen til, at der i indeværende statusnotat 
ikke altid er overensstemmelse mellem godkendte overførsler mellem årene – den budgetmæssige anvendelse 
året efter – og den efterfølgende reelle anvendelse, som der ikke er udarbejdet budgetter for. Af regnskaberne 
kan ses den faktiske anvendelse, hvilket også danner udgangspunkt for ovenstående opgørelse. 
’ Overførsler hvor der er en lille apostrof (’) ud fra er kun dele af overførselsbeløbet søgt overført og derfor for-
håndsgodkendt, hvilket der vil blive taget hånd om efterfølgende. Dette har også indflydelse på de samlede opgø-
relser over godkendte overførsler og de forventeligt reelle overførsler efterfølgende. 
- Overførsler hvor der er en lille streg (-) ud fra går ovenstående regnskabstal ”i nul”, men der er registreret en 
overførsel fra tidligere. Dette skyldes med stor sandsynlighed en teknisk registreringsfejl i regnskabsskemaerne. 
Dette vil igen blive ”fanget” i den endelige gennemgang af regnskaberne, hvilket vil finde sted i den kommende 
tid.  
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Fortsat 2019: 
 

Kommuner/mio. kr. Tilskud 2019 Tilskud 2019 
plus overførsler 
tidligere år* 

Albertslund 4,4 5,4 

Allerød 4,8 5,1 

Assens 8,8 9,2 

Ballerup 9,5 10,6 

Billund 5,2 5,2 

Bornholm 10,6 11 

Brøndby 6,6 7,2 

Brønderslev 7,6 8 

Dragør 3,2 4,2 

Egedal 6,8 7,1 

Esbjerg 21,4 21,5 

Fanø 1 1,1 

Favrskov 8 8 

Faxe 7,1 8,8 

Fredensborg 8,1 8,9 

Fredericia 9,9 10,2 

Frederiksberg 16,8 18,4 

Frederikshavn 14,5 14,6 

Frederikssund 9,3 10,2 

Furesø 8,3 8,3 

Faaborg-Midtfyn 11,7 11,7 

Gentofte 14,4 28,6 

Gladsaxe 11,5 11,5 

Glostrup 4,2 4,3 

Greve 9 9,1 

Gribskov 9,5 18,7 

Guldborgsund 14,9 21 

Haderslev 11,7 11,7 

Halsnæs 7 7,2 

Hedensted 8,8 8,8 

Helsingør 13,6 13,6 

Herlev 5,2 5,7 

Herning 15,7 16 

Hillerød 8,8 10,7 

Hjørring 14,1 14,1 

Holbæk 13,3 17,2 

Holstebro 11 11 

Horsens 15 15 

Hvidovre 8,9 13,5 

Høje-Taastrup 7,8 8,5 

Hørsholm 6,8 7,5 
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Ikast-Brande 7,6 9,4 

Ishøj 3 3 

Jammerbugt 8,2 8,2 

Kalundborg 10,5 10,7 

Kerteminde 5,4 5,4 

Kolding 16,1 16,4 

København 58,5 69,8 

Køge 10,8 10,8 

Langeland 4,1 7,6 

Lejre 5,3 5,4 

Lemvig 4,7 7,4 

Lolland 11,4 11,4 

Lyngby-Taarbæk 11,3 11,3 

Læsø 0,6 0,6 

Mariagerfjord 8,7 8,7 

Middelfart 8 8 

Morsø 5 5,6 

Norddjurs 8,6 8,6 

Nordfyn 6,1 6,1 

Nyborg 7,2 8,3 

Næstved 15,8 24,4 

Odder 4,7 4,8 

Odense 33 33,7 

Odsherred 8,8 10,7 

Randers 18,4 18,8 

Rebild 5,3 5,3 

Ringkøbing-Skjern 11,8 13,4 

Ringsted 5,6 6,5 

Roskilde 15,4 16,8 

Rudersdal 13 15 

Rødovre 7,4 7,5 

Samsø 1,2 1,3 

Silkeborg 16,2 20,8 

Skanderborg 9,4 11,7 

Skive 10,2 10,2 

Slagelse 15,6 19,2 

Solrød 3,8 3,8 

Sorø 5,7 6,3 

Stevns 5 5,2 

Struer 4,9 5,1 

Svendborg 12,7 12,8 

Syddjurs 9,4 10,2 

Sønderborg 16,9 17 

Thisted 9,5 9,9 



 

Side 52 

Tønder 8,6 8,6 

Tårnby 7,7 8,7 

Vallensbæk 2,6 2,6 

Varde 10,6 10,9 

Vejen 8,5 8,6 

Vejle 19,9 19,9 

Vesthimmerland 8,1 14,1 

Viborg 17,9 17,9 

Vordingborg 11,1 11,1 

Ærø 2,1 2,5 

Aabenraa 12,5 12,9 

Aalborg 35,7 35,7 

Aarhus 46,2 46,2 

I alt 1.047,1 1.161,2 

* Som det blev nævnt i indledningen til dette bilag, er tallene afrundet til nærmeste 100.000 kr. Dette kan med-
føre nogle summeringsafvigelser på tværs af årene, hvilket kan have indflydelse på størrelsen af ”tilskud 2019 
plus overførsler tidligere år”. I tvivlstilfælde er det beløbene fra tilsagnsbrevene og regnskaberne, der er de gæl-
dende.  
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Oversigt udgifter til områder og udgiftsposter værdighedsmilliarden 
 
Der er forskel mellem ”udgifter i alt” og ”endeligt beløb, der aflægges regnskab for”, hvorfor der er 
forskel i sumtallene mellem de to typer af opgørelser over tilskuddene (fordelt på henholdsvis kom-
muner og områder/udgifter). Den ene opgørelse er dog ikke mere ”rigtig” end den anden, de siger 
bare noget forskelligt. Se mere herom i noten til sidst i bilaget.  
 
Tallene er ligesom de foregående opgørelser afrundet til nærmeste 100.000 kr. og har samme kon-
sekvens herfor. 

 
Områder og udgifter/mio. kr. Tilskud 2016 Udgifter i alt 

regnskab 
2016 

Overførsler 
uforbrugte 
midler 2016 
til 2017 

Værdighedsmilliarden fordelt på områder   

Livskvalitet 388,5 316,2 79 

Selvbestemmelse 166,4 121,9 38,5 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 315,5 247,1 83,7 

Mad og ernæring 67,2 37,2 22,6 

En værdig død 41,1 25,2 11,2 

Pårørende - - - 

Andet 15 11,5 4,2 

Administration mv. af puljen 5,4 4,2 1,1 

I alt 999 763,3 240,3 

Værdighedsmilliarden fordelt på udgifter 

Lønudgifter  662,5 536,8 118,7 

Kompetenceudvikling af personale 102,0 66,5 38 

Anskaffelser 186,9 125 67,6 

Andet 42,2 30,8 15 

Administration mv. af puljen 5,4 4,2 1,1 

I alt 999 763,3 240,3 
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Fortsat 2017: 
 

Områder og udgifter/mio. kr. Tilskud 
2017 

Tilskud 
2017 plus 
overførsler 
tidligere år 

Udgifter i 
alt samlet 
regnskab 
2017 

Overførsler 
uforbrugte 
midler 2017 
til 2018 

Værdighedsmilliarden fordelt på områder   
 

Livskvalitet 435,2 514,2 475,9 42,8 

Selvbestemmelse 161,7 200,2 171,5 21,7 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ple-
jen 

287,2 370,9 332,1 50 

Mad og ernæring 65,6 88,2 68,1 6,8 

En værdig død 44,8 56 39,4 8,1 

Pårørende - - - - 

Andet 11,4 15,6 12,4 5,2 

Administration mv. af puljen 4,1 5,2 5,1 0,9 

I alt 1.010 1.250,3 1.104,5 135,5 

Værdighedsmilliarden fordelt på udgifter  
  

Lønudgifter 870,6 989,3 910,8 85,2 

Kompetenceudvikling af personale 58,9 96,9 67,0 17,1 

Anskaffelser 40,7 108,3 83,5 25,7 

Andet 35,7 50,7 38,6 6,6 

Administration mv. af puljen 4,1 5,2 5,1 0,9 

I alt 1.010 1.250,3 1.104,5 135,5 
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Fortsat 2018: 
 

Områder og udgifter/mio. kr. Tilskud 
2018 

Tilskud 
2018 plus 
overførsler 
tidligere år 

Udgifter i 
alt samlet 
regnskab 
2018 

Overførsler 
uforbrugte 
midler 2018 
til 2019 

Værdighedsmilliarden fordelt på områder   
  

Livskvalitet 461,2 504,0  472,3      40,8 

Selvbestemmelse 164 185,7  170,4      11,6 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ple-
jen 

276 326,0  316,3      38,5 

Mad og ernæring 71,7 78,5  68,5      5,2 

En værdig død 45 53,1  44,4      5,5 

Pårørende - -  -        0,7 

Andet 12,4 17,6  15,1      3,6 

Administration mv. af puljen 6,9 7,8  5,8      0,5 

I alt 1.037,3 1.172,8  1.092,8      106,4 

Værdighedsmilliarden fordelt på udgifter  
  

Lønudgifter 922,6 1.007,8  970,4      57,6 

Kompetenceudvikling af personale 45,7 62,8  40,6      16,4 

Anskaffelser 29,6 55,3  44,1      20,3 

Andet 32,6 39,2  32,1      11,7 

Administration mv. af puljen 6,9 7,8  5,8      0,5 

I alt 1.037,3 1.172,8  1.092,8      106,4 
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Fortsat 2019: 
 

Områder og udgifter/mio. kr. Tilskud 2019 Tilskud 2019 
plus overførs-
ler tidligere år 

Værdighedsmilliarden fordelt på områder  
  

Livskvalitet 455,9 496,7 

Selvbestemmelse 160,8 172,4 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 286,0 324,5 

Mad og ernæring 64,1 69,3 

En værdig død 40,9 46,4 

Pårørende 22,8 23,5 

Andet 11,9 15,5 

Administration mv. af puljen 4,7 5,2 

I alt 1.047,1 1.153,5 

Værdighedsmilliarden fordelt på udgifter  
  

Lønudgifter  934,7 992,3 

Kompetenceudvikling af personale 43,8 60,2 

Anskaffelser 25,3 45,6 

Andet 38,7 50,4 

Administration mv. af puljen 4,7 5,2 

I alt 1.047,1 1.153,5 
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Oversigt tilskud, regnskaber og overførsler midlerne til en bedre bemanding i 
ældreplejen på kommunerne 
 
Tallene er blevet afrundet til nærmeste 100.000 kr. for denne og alle følgende tabeller, dog for over-
førselsbeløbene under hensyntagen til de samlede tilskuds- og forbrugstal for de enkelte kommu-
ner. Dette kan medføre nogle summeringsafvigelser (i nogenlunde samme størrelsesorden) på tværs 
af kommunerne og på tværs af årene. I tvivlstilfælde er det beløbene fra tilsagnsbrevene og regnska-
berne, der er de gældende. 
 
Der gælder de samme noter til regnskabstallene i nedenstående og alle efterfølgende tabeller, som 
der er angivet under de pågældende kapitler vedrørende regnskaber i indeværende statusnotat 
samt til sidst i dette dokument. 

 
Kommuner/mio. kr. Tilskud 2018 Endeligt beløb der 

aflægges regnskab 
for 2018 

Overførsler ufor-
brugte midler 2018 
til 2019 

Albertslund 2,1 0,8 1,3 

Allerød 2,3 1,3 1 

Assens 4,2 4,2 0 

Ballerup 4,6 4,6 0 

Billund 2,5 2,5 0 

Bornholm 5,1 3,6 1,5 

Brøndby 3,2 3,2 0 

Brønderslev 3,6 3,6 0 

Dragør 1,5 0,2 1,3 

Egedal 3,3 2,2 1,1 

Esbjerg 10,2 8,1 2,1 

Fanø 0,5 0,5 0 

Favrskov 3,8 2,7 1,1 

Faxe 3,4 0,1 3,3 

Fredensborg 3,8 3,3 0,5 

Fredericia 4,6 3,8 0,8 

Frederiksberg 8,1 8,1 0 

Frederikshavn 6,9 4,2 2,7 

Frederikssund 4,4 4,4 0 

Furesø 3,9 3,9 0 

Faaborg-Midtfyn 5,6 5,6 0 

Gentofte 6,9 3,7 3,2 

Gladsaxe 5,5 2 3,5 

Glostrup 2 2 0 

Greve 4,3 4,3 0 

Gribskov 4,5 2,9 1,6 

Guldborgsund 7,2 1,6 5,6 

Haderslev 5,5 5,5 0 

Halsnæs 3,3 3,2 0,1 

Hedensted 4,2 3,7 0,5 

Helsingør 6,4 6,2 0,2 

Herlev 2,5 0,3 2,2 
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Herning 7,5 6,1 1,4 

Hillerød 4,2 4,1 0,1 

Hjørring 6,7 6,7 0 

Holbæk 6,3 4 2,3 

Holstebro 5,3 5,3 0 

Horsens 7,1 7,1 0 

Hvidovre 4,3 2,7 1,6 

Høje-Taastrup 3,7 3,1 0,6 

Hørsholm 3,2 2,3 0,9 

Ikast-Brande 3,6 1,8 1,8 

Ishøj 1,4 1,2 0,2 

Jammerbugt 3,9 3,9 0 

Kalundborg 5 4,5 0,5 

Kerteminde 2,6 1,9 0,7 

Kolding 7,7 1,9 5,8 

København 28,1 18,4 9,7 

Køge 5,1 5,1 0 

Langeland 1,9 0,8 1,1 

Lejre 2,5 2,5 0 

Lemvig 2,3 0,7 1,6 

Lolland 5,4 4,2 1,2 

Lyngby-Taarbæk 5,4 5,2 0,2 

Læsø 0,3 0,3 0 

Mariagerfjord 4,1 2,6 1,5 

Middelfart 3,8 3,5 0,3 

Morsø 2,4 2,4 0 

Norddjurs 4,1 3,3 0,8 

Nordfyn 2,9 1 1,9 

Nyborg 3,5 1,7 1,8 

Næstved 7,6 7,1 0,5* 

Odder 2,2 2,2 0 

Odense 15,7 15,1 0,6 

Odsherred 4,2 4,2 0 

Randers 8,8 3,8 5 

Rebild 2,5 2,5 0 

Ringkøbing-Skjern 5,6 5,5 0,1 

Ringsted 2,7 0,8 1,9 

Roskilde 7,3 7,3 0 

Rudersdal 6,2 4,6 1,6 

Rødovre 3,5 3,1 0,4 

Samsø 0,6 0,6 0 

Silkeborg 7,7 3,1 4,6 

Skanderborg 4,5 4 0,5 
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Skive 4,8 3,9 0,9 

Slagelse 7,5 5,4 2,1 

Solrød 1,8 1,8 0 

Sorø 2,7 2,7 0 

Stevns 2,4 2,3 0,1 

Struer 2,3 1,9 0,4 

Svendborg 6 6 0 

Syddjurs 4,5 2,4 2,1 

Sønderborg 8,1 7,7 0,4 

Thisted 4,5 4,5 0 

Tønder 4,1 2,9 1,2 

Tårnby 3,7 3,7 0 

Vallensbæk 1,2 1,2 0 

Varde 5 5 0 

Vejen 4 4 0 

Vejle 9,5 9,1 0,4 

Vesthimmerland 3,9 1,7 2,2 

Viborg 8,5 8,3 0,2 

Vordingborg 5,3 2,3 3 

Ærø 1 0,7 0,3 

Aabenraa 6 4,8 1,2 

Aalborg 17 16 1 

Aarhus 22,1 7,7 14,4 

I alt 499,2 384,5 114,7 

* Overførsler hvor der er en lille stjerne (*) ud fra er ikke blevet forhåndsgodkendt, men kan muligvis godkendes i 
en efterfølgende proces ligesom for 2017. Dette er også årsagen til, at der i indeværende statusnotat ikke altid er 
overensstemmelse mellem godkendte overførsler mellem årene – den budgetmæssige anvendelse året efter – og 
den efterfølgende reelle anvendelse, som der ikke er udarbejdet budgetter for. Af regnskaberne kan ses den fakti-
ske anvendelse, hvilket også danner udgangspunkt for ovenstående opgørelse. 
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Fortsat 2019: 
 

Kommuner/mio. kr. Tilskud 2019 Tilskud 2019 plus 
overførsler tidli-
gere år* 

Albertslund 2,1 3,4 

Allerød 2,3 3,3 

Assens 4,2 4,2 

Ballerup 4,6 4,6 

Billund 2,5 2,5 

Bornholm 5,1 6,6 

Brøndby 3,2 3,2 

Brønderslev 3,7 3,7 

Dragør 1,5 2,8 

Egedal 3,3 4,4 

Esbjerg 10,3 12,4 

Fanø 0,5 0,5 

Favrskov 3,9 5 

Faxe 3,4 6,7 

Fredensborg 3,9 4,4 

Fredericia 4,8 5,6 

Frederiksberg 8,1 8,1 

Frederikshavn 7 9,7 

Frederikssund 4,5 4,5 

Furesø 4 4 

Faaborg-Midtfyn 5,6 5,6 

Gentofte 6,9 10,1 

Gladsaxe 5,5 9 

Glostrup 2 2 

Greve 4,3 4,3 

Gribskov 4,6 6,2 

Guldborgsund 7,2 12,8 

Haderslev 5,7 5,7 

Halsnæs 3,4 3,5 

Hedensted 4,2 4,7 

Helsingør 6,5 6,7 

Herlev 2,5 4,7 

Herning 7,6 9 

Hillerød 4,3 4,4 

Hjørring 6,8 6,8 

Holbæk 6,4 8,7 

Holstebro 5,3 5,3 

Horsens 7,2 7,2 

Hvidovre 4,3 5,9 

Høje-Taastrup 3,8 4,4 

Hørsholm 3,3 4,2 
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Ikast-Brande 3,6 5,4 

Ishøj 1,5 1,7 

Jammerbugt 4 4 

Kalundborg 5,1 5,6 

Kerteminde 2,6 3,3 

Kolding 7,8 13,6 

København 28,2 37,9 

Køge 5,2 5,2 

Langeland 2 3,1 

Lejre 2,5 2,5 

Lemvig 2,3 3,9 

Lolland 5,5 6,7 

Lyngby-Taarbæk 5,4 5,6 

Læsø 0,3 0,3 

Mariagerfjord 4,2 5,7 

Middelfart 3,9 4,2 

Morsø 2,4 2,4 

Norddjurs 4,1 4,9 

Nordfyn 2,9 4,8 

Nyborg 3,5 5,3 

Næstved 7,6 8,1 

Odder 2,3 2,3 

Odense 15,9 16,5 

Odsherred 4,2 4,2 

Randers 8,8 13,8 

Rebild 2,6 2,6 

Ringkøbing-Skjern 5,7 5,8 

Ringsted 2,7 4,6 

Roskilde 7,4 7,4 

Rudersdal 6,3 7,9 

Rødovre 3,6 4 

Samsø 0,6 0,6 

Silkeborg 7,8 12,4 

Skanderborg 4,5 5 

Skive 4,9 5,8 

Slagelse 7,5 9,6 

Solrød 1,8 1,8 

Sorø 2,7 2,7 

Stevns 2,4 2,5 

Struer 2,4 2,8 

Svendborg 6,1 6,1 

Syddjurs 4,5 6,6 

Sønderborg 8,1 8,5 

Thisted 4,6 4,6 
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Tønder 4,1 5,3 

Tårnby 3,7 3,7 

Vallensbæk 1,2 1,2 

Varde 5,1 5,1 

Vejen 4,1 4,1 

Vejle 9,6 10 

Vesthimmerland 3,9 6,1 

Viborg 8,6 8,8 

Vordingborg 5,3 8,3 

Ærø 1 1,3 

Aabenraa 6 7,2 

Aalborg 17,2 18,2 

Aarhus 22,2 36,6 

I alt 504 618,7 

 * Som det blev nævnt i indledningen til dette bilag, er tallene afrundet til nærmeste 100.000 kr. Dette kan med-
føre nogle summeringsafvigelser på tværs af årene, hvilket kan have indflydelse på størrelsen af ”tilskud 2019 
plus overførsler tidligere år”. I tvivlstilfælde er det beløbene fra tilsagnsbrevene og regnskaberne, der er de gæl-
dende.  
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Oversigt udgifter til områder og indsatser midlerne til en bedre bemanding i 
ældreplejen 
 
Der er forskel mellem ”udgifter i alt” og ”endeligt beløb, der aflægges regnskab for”, hvorfor der er 
forskel i sumtallene mellem de to typer af opgørelser over tilskuddene (fordelt på henholdsvis kom-
muner og områder/udgifter). Den ene opgørelse er dog ikke mere ”rigtig” end den anden, de siger 
bare noget forskelligt. Se mere herom i noten til sidst i bilaget.  
 
Tallene er ligesom de foregående opgørelser afrundet til nærmeste 100.000 kr. 

 
Områder og indsatser/mio. kr. Tilskud 2018 Udgifter i alt 

regnskab 2018 
Overførsler 
uforbrugte 
midler 2018 til 
2019 

 Bedre bemandingspuljen fordelt på områder   
  

 Bedre bemanding i hjemmeplejen  266,3 206,9 71,5 

 Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friple-
jeboliger  

227,3 179,7 42,2 

 Administration mv. af puljen  5,6 3,8 0,8 

 I alt  499,2 390,4 114,5 

 Bedre bemandingspuljen fordelt på indsatser  
  

 Nye medarbejdere  297,2 282,6 65,9 

 Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medar-
bejdere  

196,4 103,9 47,9 

 Administration mv. af puljen  5,6 3,8 0,7 

 I alt  499,2 390,4 114,5 
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Fortsat 2019: 
 

Områder og indsatser/mio. kr. Tilskud 2019 Tilskud 2019 plus 
overførsler tidli-
gere år 

 Bedre bemandingspuljen fordelt på områder   
  

 Bedre bemanding i hjemmeplejen  266,7 338,2 

 Bedre bemanding på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger  231,8 274 

 Administration mv. af puljen  5,4 6,2 

 I alt  504 618,5 

 Bedre bemandingspuljen fordelt på indsatser   
  

 Nye medarbejdere  320,6 386,5 

 Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere  178 225,9 

 Administration mv. af puljen  5,4 6,1 

 I alt  504 618,5 
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Note vedrørende ovenstående opgørelser og regnskabstallene 
 

Nogle af pointerne i noten er også at genfinde i selve statusrapporten under de relevante afsnit. Andre er kun at 

finde her, da de primært vedrører bilagets oversigter over regnskabstallene for de to puljer. 

 

Difference imellem ”Udgifter i alt” og ”Endeligt beløb, der aflægges regnskab for”. 

Der kan for nogle regnskabers vedkommende findes en difference imellem posterne ”udgifter i alt” og ”endeligt 

beløb, der aflægges regnskab for”. Det skyldes, at nogle kommuner har haft et merforbrug enkelte år, som ikke 

er ført over i det næste, hvilket medfører, at det beløb, der aflægges regnskab for, er mindre end de faktiske 

udgifter kommunen har haft. Kommunerne har dækket et evt. medforbrug selv, hvorfor næste års tilskud er 

blevet fuldt udmøntet. 

 

Omvendt er der nogle kommuner, der har haft et mindreforbrug det enkelte år, hvilket betyder, at ”udgifter i alt” 

er mindre end ”tilskuddet for det enkelte år”. I disse tilfælde har kommunen skulle søge restbeløbet overført til 

næste år. Hvis de har gjort det, går regnskabet i nul. Hvis de ikke har anmodet om at overfører restbeløbet, går 

regnskabet derimod ikke op, og Sundheds- og Ældreministeriet har været nødt til efterfølgende at afklare med 

kommunen, om de uforbrugte midler søges overført til næste år eller ønskes tilbagebetalt til ministeriet. I langt 

hovedparten af tilfældene har kommunerne ønsket at få restbeløbet overført til næste år. Hvis der har været tale 

om en rest på eksempelvis et par tusinde kroner, er der kommuner, der har tilbageført restbeløbet til ministeriet.  

 

Samlet set, har der dog været flere kommuner, der har haft mindreforbrug på puljerne end merforbrug, hvorfor 

de samlede anvendte midler de enkelte år er mindre end tilskuddene. Mindreforbruget er overført til næste år, 

hvorfor de kommer de ældre til gavn, blot året efter. 

 

Tre eksempler på regnskaber: 

 

Eksempel A. 

X kommune har haft et tilskud på 2.000.000 kr. Kommunen har brugt 1.500.000 kr., og har derfor søgt 500.000 

kr. overført til næste år. Regnskabet ”går i nul”, som det ses nedenfor: 

Udgifter i alt 1.500.000 kr.   

Tilskud 2018  2.000.000 kr. 

Samlet overført beløb fra 2018 til 2019  500.000 kr. 

Evt. tilbagebetaling af ubrugt tilskud  0 kr.   

Endeligt beløb der aflægges regnskab for 2018 1.500.000 kr. 

 

Eksempel B. 

Y kommune har haft et tilskud på 2.000.000 kr. Kommunen har brugt 1.500.000 kr., men har ikke søgt nogle 

midler overført til næste år. Regnskabet går derfor ”ikke i nul”, som det ses nedenfor. Sundheds- og 

Ældreministeriet har derfor været nødt til at afklare med kommunen, om midlerne skulle overføres til næste år 

eller ej, og herudover skulle der lægges budget for næste års anvendelse af midlerne. Hvis denne proces er 

foretaget sent, er de overførte midler ikke nødvendigvis kommet med i de ”officielle overførsler”, hvilket dog 

ikke ændrer på, at midlerne er overført: 

Udgifter i alt 1.500.000 kr.   

Tilskud 2018 2.000.000 kr. 

Samlet overført beløb fra 2018 til 2019  

Evt. tilbagebetaling af ubrugt tilskud    

Endeligt beløb der aflægges regnskab for 2018 2.000.000 kr. 
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Eksempel C. 

Z kommune har haft et tilskud på 4.000.000 kr. Kommunen har brugt 4.500.000 kr., og har derfor haft et 

merforbrug det enkelte år. Endeligt beløb, der aflægges regnskab for er derfor 4.000.000 kr., selvom kommunen 

har brugt 4.500.000 kr., da alternativet ville være, at kommunen skulle bruge 500.000 kr. mindre i næste års 

budget, hvilket kommunerne ikke har været interesserede i: 

Udgifter i alt 4.500.000 kr.   

Tilskud 2018  4.000.000 kr. 

Samlet overført beløb fra 2018 til 2019  0 kr. 

Evt. tilbagebetaling af ubrugt tilskud  0 kr.   

Endeligt beløb der aflægges regnskab for 2018 4.000.000 kr. 
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