Fakta om initiativer finanslov 2015
Klippekort til ekstra hjemmehjælp
Der afsættes 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at
styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel.
Klippekortmodellen er kendt fra Københavns Kommune, der har indført modellen som led i udmøntningen af ældremilliarden.
De svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare
hverdagen, vil få tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om
ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til.
Hjælpen kan både deles op i mindre aktiviteter eller spares sammen til ting, der
tager længere tid.
De ældre kan bruge klippekortet til fx hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen.
Det vil være den enkelte kommune, der som led i sin visitation fastlægger den
endelige målgruppe for ordningen. Det skønnes, at midlerne kan finansiere en
klippekortsordning for ca.13.500 modtagere på landsplan. I 2015 og 2016 udmøntes midlerne som en pulje, som kommunerne skal søge. Fra 2017 og frem
overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. Midlerne bliver reserveret mellem
kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle.
Mere pædagogisk personale i dagtilbud
Dagtilbud spiller en central rolle i børnenes hverdag, og det pædagogiske personale har stor betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring.
Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om at afsætte 250
mio. kr. årligt svarende til i alt 1 mia. kr. i perioden 2015-2018 til et løft af dagtilbudsområdet. Der er tale om permanente midler og et varigt løft af dagtilbudsområdet.
Midlerne skal anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale i daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning
og øget pædagogisk sparring.
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Med baggrund i den nuværende sammensætning af pædagogisk personale i dagtilbud estimeres et løft på 250 mio. kr. isoleret set at kunne give en stigning i
det pædagogiske personale på ca. 600 årsværk.
Midlerne vil i 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en ansøgningspulje. Den
enkelte kommunes andel af midlerne forhåndsreserveres på baggrund af antallet
af 0-5 årige. Fra 2017 overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.
Kommunerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne i overensstemmelse med puljens formål.
Kommunerne skal efterfølgende dokumentere, at midlerne er anvendt til flere
ansatte på dagtilbudsområdet via et revisorpåtegnet regnskab for 2015 og 2016.
Der vil nationalt kunne redegøres for, hvor mange der samlet set ansættes som
følge af puljens udrulning, idet kommunerne skal angive, hvor mange ekstra
ansatte bevillingen medfører.

Pulje til modtagelse af flygtninge i kommunerne i 2015
Der afsættes en pulje på i alt 250 mio. kr. i 2015 med henblik at understøtte
tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse af flygtninge som følge af
den ekstraordinære situation på området.
Den forventede markante stigning i antallet af flygtninge vil stille store krav
til kommunerne, der skal modtage og integrere de nyankomne. Det gælder
ikke mindst i forhold til at finde boliger.
Regeringen vil drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler bedst
muligt anvendes til at understøtte kommunernes opgave med at modtage og
integrere flygtninge.
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