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Ny pulje skal øge livskvaliteten blandt de svageste 
hjemmehjælpsmodtagere  
 
 
Med støtte fra denne pulje skal livskvaliteten for de svageste 
hjemmehjælpsmodtagere styrkes gennem en klippekortordning, hvor disse 
borgere får mindst en halv times hjemmehjælp ekstra om ugen. 
Ansøgningsfristen er den 18. februar 2015. 
 
Baggrunden for puljen er aftalen om finansloven for 2015, hvor det fremgår, at 
klippekortmodellen på 75 mio. kr. i 2015 og herefter 150 mio. kr. årligt skal 
være med til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. 
 
Formålet med midlerne er at tilbyde mindst en halv times hjemmehjælp ekstra 
om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Borgeren kan selv være med 
til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til. Hjemmehjælpsmodtagerne 
kan eksempelvis bruge klippekortet til supplerende hjemmehjælp, hjælp til 
madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller 
svømmehalsbesøg. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og 
bruges til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte 
borger og hjemmehjælpen. 
 
Puljens målgruppe 
Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af 
hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af 
frit valg af leverandør af hjemmehjælp. 
 
De svageste hjemmehjælpsmodtagere kan for eksempel være borgere, som 
modtager omfattende personlig pleje samt ældre, som får moderat personlig 
pleje, og som i dag får hjælp til indkøb eller til tøjvask. Det vil være op til den 
enkelte kommune konkret at afgrænse målgruppen af de svageste 
hjemmehjælpsmodtagere.  
 
Hvem kan søge 
Puljen kan søges af landets 98 kommuner.  
 
Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv 
fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fordelingsnøglerne for 
2015 og 2016 er vedhæftet mailen.  
 
Kommunerne skal indsende én ansøgning, hvoraf det fremgår, at kommunerne 
vil anvende midlerne efter klippekortmodellen, og hvordan målgruppen konkret 
vil blive afgrænset i den enkelte kommune. 
 
Hvis en kommune vælger ikke at søge puljen, vil midlerne blive fordelt mellem 
ansøgerkommunerne, hvorved det reserverede beløb til de øvrige 
ansøgerkommuner forhøjes. 

Til samtlige kommuner 
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Ansøgningsfrist 
Ansøgningsfristen er den 18. februar 2015. 
Læs mere om puljen, og hvordan den søges. 
https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/klip15.aspx 
 
Yderligere oplysninger 
Spørgsmål om puljen kan rettes til 
Fuldmægtig Mette de Bang 
Tlf. 41 85 13 46 
Mail: mdb@sm.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Mette de Bang 


