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Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 11. april 2019.

a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der på for-
slag til lov om tillægsbevilling for 2019 overføres i alt 100,0 mio. kr. fra § 16.11.79.61. Aftale om
finansloven for 2019 på ældreområdet til den nyoprettede underkonto § 10.21.12.75. Tilskud til be-
kæmpelse af ensomhed mv., med henblik på, at Økonomi- og Indenrigsministeriet udmønter de afsat-
te midler til kommunerne.

Endvidere anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og indenrigsministeren ved
tekstanmærkning bemyndiges til at udmønte midlerne til kommunerne som et særtilskud på bag-
grund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet fra den nyop-
rettede underkonto § 10.21.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed mv.

b. Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
2018 blev der afsat 100,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at understøtte kommunernes arbejde
med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt
ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet.

Som led i initiativet er bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen ændret, jf. BEK
70 af 21. januar 2019, så der er indført en forpligtigelse for kommunerne til i deres værdighedspoli-
tikker at beskrive, hvorledes kommunerne bekæmper ensomhed blandt ældre borgere.

Det er forudsat i finanslovsaftalen for 2019, at midlerne udmøntes til kommunerne som et særtil-
skud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Midlerne tildeles således som et generelt tilskud, og derfor øges servicerammen samtidig tilsvarende.
Det har været intentionen, at udmøntningen af midlerne skulle håndteres af Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet i lighed med andre særtilskud som Økonomi- og Indenrigsministeriet udmønter, hvorfor
midlerne burde have været indbudgetteret på § 10 i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for
2019.

Da Sundheds- og Ældreministeriet på finansloven for 2019 ikke har bevillingsmæssig hjemmel til
at overføre midlerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodes Finansudvalget derfor om, at
midlerne i 2019 på 100,0 mio. kr. fra § 16.11.79.61. Aftale om finansloven for 2019 på ældreområdet
overføres til den nyoprettede underkonto § 10.21.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed mv., så-
ledes at Økonomi- og Indenrigsministeriet udmønter midlerne til kommunerne.
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De på FL19 afsatte midler i 2020 og frem søges overført i forbindelse med udarbejdelsen af forslag
til finanslov for 2020.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 specificeres således:

§ 10.21.12. Særtilskud til kommunerne
75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed mv. (nyoprettet

underkonto)
Udgift mio. kr.

42. Overførelsesudgifter til kommuner og regioner 100,0

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
60. Aftale om finansloven for 2019 på ældreområdet

Udgift mio. kr.
49. Reserver og budgetregulering -100,0

Endvidere anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi-
og indenrigsministeren i 2019 ved tekstanmærkning til § 10.21.12. Særtilskud til kommunerne kan
udmønte midlerne til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udlig-
ningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

c. Aktstykket forelægges for Folketingets Finansudvalg med henblik på, at økonomi- og indenrigsmi-
nisteren kan udmønte midlerne til kommunerne i 2019.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om Finansudvalgets til-
slutning til, at der i 2019 overføres i alt 100,0 mio. kr. til § 10.21.12. Særtilskud til kommunerne fra §
16.11.79.61. Aftale om finansloven for 2019 på ældreområdet, således at der på forslag til tillægsbe-
villingslov for 2019 optages følgende:

Udgift
§ 10.21.12. Særtilskud til kommunerne 100,0 mio. kr.

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering -100,0 mio. kr.

Endvidere anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling
for finansåret 2019 optages følgende tekstanmærkning under § 10. Økonomi- og Indenrigsministeri-
et:

Materielle bestemmelser:

”Nr. 139 ad. 10.21.12
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 100,0 mio. kr. i

2019 til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på
ældreområdet til bekæmpelse ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, her-
under med inddragelse af civilsamfundet”.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 11. april 2019

THYRA FRANK

/ Lasse Damgaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 25-04-2019
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