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Hovedindhold i finansloven for 2018 

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik fredag den 8. december 2017 

en aftale om finansloven for 2018. Hovedelementerne i et kommunalt per-

spektiv er: 

 

Styrket ældrepleje 

Der gennemføres en række initiativer for i alt ca. 2,7 mia. kr. i perioden 

2018-2021 – ca. 675 mio. kr. årligt – til at understøtte en værdig ældrepleje, 

herunder bl.a.: 

– Pulje på 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen og på 

plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Aftaleparterne ønsker, at mid-

lerne i videst muligt omfang anvendes til at opjustere arbejdstiden for 

deltidsansatte medarbejdere og ansætte nye medarbejdere i fuldtids-

stillinger. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en 

objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet. Primo 

2018 skal indsendes en redegørelse til Sundheds- og Ældreministe-

riet for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne. Anvendelsen af 

2019-midlerne indarbejdes i den enkelte kommunes samlede redegø-

relse for anvendelsen af værdighedsmilliarden. For anvendelsen af 

midlerne i 2020 og 2021 indsendes der selvstændige redegørelser. 

Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet og fordelte gennem 

det generelle bloktilskud. Der skal for hvert puljeår indsendes revisor-

påtegnede regnskaber for anvendelsen af midlerne. Samtidig skal 

kommunerne indsende en redegørelse for den lokale indsats for at 

sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medar-

bejderne på ældreområdet ifm. dokumentationen for den planlagte an-

vendelse af 2018-midlerne, ligesom der skal gøres status for indsat-

sen ved puljens overgang til bloktilskuddet. Aftaleparterne udtrykker 

ønske om, at udmøntningen af puljen sker så administrativ enkel som 

muligt.  

– Ansøgningspulje på 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 

2019-2021 til nye kommunale initiativer, der systematisk nedbringer 

sygefraværet i ældreplejen. Der stilles krav om indsendelse af en årlig 

status for projekterne, ligesom der i foråret 2022 udarbejdes en sam-

let opfølgning samt inspirationsmateriale på baggrund af erfaringerne.  

– Aflastning af pårørende. Der afsættes 60 mio. kr. fra 2018 og frem til, 

at aflastning af pårørende fremover skal prioriteres og beskrives i 

kommunernes værdighedspolitikker.  

– En værdig død. Der afsættes 60 mio. kr. fra 2018 og frem til at under-

støtte kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning 

på livet.  

– Forsøgsordning på ældreområdet. Der afsættes 25 mio. kr. årligt i pe-

rioden 2018-2021 til en ny forsøgsordning for frit valg på ældreområ-

det, der fx kan understøtte en øget inddragelse af private leverandø-

rer i udførelsen af rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgs-

beviser på madservice. 
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Bedre sundhed 

Der gennemføres en række initiativer med henblik på at styrke sundhedsvæ-

senet med ca. 2 mia. kr. i perioden 2018-2021 – ca. 500 mio. kr. årligt – her-

under bl.a.: 

– Finansiering til det kommende udspil om det nære og sammenhæn-

gende sundhedsvæsen. Udspillet skal bl.a. følge op på det udvalgsar-

bejde, som KL har deltaget i og sikre en mere sammenhængende be-

handling og pleje af ældre mennesker og mennesker med kroniske 

sygdomme. Finansieringen udgør 216 mio. kr. i 2018, 212 mio. kr. i 

2019, 210 mio. kr. i 2020 og 207 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. 

– Frit valg for genoptræning. Borgeren vil fremover kunne vælge en pri-

vat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning in-

den for syv dage efter udskrivelse fra et sygehus med en genoptræ-

ningsplan. Finansieringen udgør 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. årligt 

fra 2019 og frem, og er tiltænkt pukkelafvikling samt kapacitetsudbyg-

ning i kommunerne.  

– Finansiering til den kommende strategi for digital sundhed 2018-2022. 

Strategien skal udstikke rammerne for en integreret og moderne tvær-

gående digital infrastruktur på sundheds- og ældreområdet. Finansie-

ringen udgør 34 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.  

– Sundhedspulje. Der afsættes en sundhedspulje på 100 mio. kr. årligt i 

perioden 2018-2021 til højt prioriterede indsatser på sundhedsområ-

det. Puljen udmøntes i løbet af 2018. 

 

Øget tilskud til frie grundskoler 

– Koblingsprocenten øges med 1 pct.point og udgør derved 76 pct. fra 

2018. Tilskuddet øremærkes elever med særlige behov. Puljen til spe-

cialundervisning forhøjes med 40 mio. kr., mens grundtilskuddet til de 

frie grundskolers inklusionsindsats permanentgøres og forhøjes med 

31 mio. kr. Der afsættes i alt 71 mio. kr. årligt til dette. 

 

Herudover indeholder finanslovsaftalen en række initiativer ift. udlændinge, 

tryghed og sikkerhed, infrastruktur og et bedre skattevæsen, ligesom der af-

sættes midler til en række allerede aftalte tiltag, såsom trepartsaftalen om 

styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse samt styrkelse 

af erhvervsuddannelserne. 


