Dragør Kommune
Rådhuset,
Kirkevej 7
2791 Dragør
CVR: 12881517

Direkte tilskud fra Socialstyrelsen 2021

Center for Tilskudsforvaltning og

Afgørelse
Som følge af Aftale om ’Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen’ er der på
finanslovens § 15.85.65.10. afsat 645.893 kr. i 2021 til Dragør Kommune.
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Under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, forventes det,
at der kan ydes tilskud på 1.369.008 kr. i 2022, 1.369.313 kr. i 2023 og 1.521.862 kr. i
2024.

Tlf. 72 42 37 00

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som
social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.
Betingelser for tilskud
Det er et krav, at tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse
med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke har været muligt at anvende
tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.
Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 1. juli 2021 til 31. december 2021. Eventuelle
uforbrugte midler betales tilbage til Socialstyrelsen.
Det er et krav, at kommunen forpligter sig til at sende minimum 3 årsværk på en socialog sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Kommunen kan
sende flere medarbejdere på uddannelse, hvis den ønsker det.
Tilskuddet er ikke bundet op på enkeltpersoner, hvilket vil sige, at tilskuddet fx ikke bortfalder, såfremt en medarbejder ikke gennemfører uddannelsesforløbet. Kommunen forpligter sig til, at det forudsatte antal ufaglærte medarbejdere inden tilskudsperiodens ophør er i gang med eller har gennemført en uddannelse som social- og sundhedshjælper
eller social- og sundhedsassistent. Det skal således tilstræbes, at en ny ufaglært medarbejder kommer i uddannelse, såfremt der i løbet af året opstår uforbrugte midler.
Løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere omfattet af tilskudsordningen følger den gældende overenskomst på området.
Forudsætninger for udbetaling af direkte tilskud
Udbetalingerne påbegyndes, når Socialstyrelsen har modtaget og godkendt følgende:
Tilkendgivelse
Tro og love-erklæring
Budget for anvendelse af tilskuddet
Udbetalingsblanket
Tilkendegivelse
Kommunen skal tilkendegive, hvorvidt hele eller dele af tilskuddet ønskes udbetalt.
Såfremt alle kommuner ikke ønsker at modtage hele eller dele af tilskuddet, vil midlerne
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blive omfordelt efter fordelingsnøglen til de resterende kommuner, som ønsker evt. ekstra
midler. Vedhæftede skabelon skal anvendes.
Tro og love-erklæring
Kommunen skal på tro og love erklære, at kommunen agter at sende det forudsatte antal
ufaglærte medarbejdere i uddannelse. Kommunen skal oplyse antallet af ufaglærte
medarbejdere, der forventes at komme i uddannelse som enten social- og
sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent i perioden 2021-2024. Vedhæftede
skabelon skal anvendes.
Budget
Kommune skal indsende et budget og evt. budgetnoter for anvendelse af tilskuddet.
Budgettet skal udfyldes i vedhæftede skabelon.
Udbetalingsblanket
Kommunen skal indsende en udbetalingsblanket. Herefter vil udbetalingen ske til den
oplyste konto. Spørgsmål herom kan rettes til regnskabsafdelingen i Socialstyrelsen på
regnskab@socialstyrelsen.dk.
Udbetalingsblanketten kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside via følgende link:
www.socialstyrelsen.dk/udbetalingsblanket. Øvrige forudsætninger for udbetaling af tilskud fremgår af udbetalingsblanketten.
Se også bilaget ”betingelser for tilskudsmodtagere” for yderligere betingelser for administration af tilskuddet.
Tilskuddet vil blive udbetalt i lige store rater. Såfremt kommunen har brug for en særlig
udbetalingsprofil, skal kommunen rette henvendelse til Socialstyrelsen.
Frister som skal overholdes
Tro og love-erklæring, tilkendegivelse samt budget skal indsendes senest 5 uger
efter modtagelse af tilskudsbrevet.
Udbetalingsblanketten skal indsendes inden for 3 måneder fra modtagelse af tilskudsbrevet. Det bemærkes, at tilskuddet først kan udbetales, når udbetalingsblanketten er udfyldt korrekt og indsendt til Socialstyrelsen.
Revideret regnskab, inkl. evt. revisionsbemærkninger og revisionsprotokol, skal
indsendes senest den 31/03/2022 for perioden 01/07/2021 til 31/12/2021.
Regnskab og revision
Ved aflæggelse af regnskab anvendes vedhæftede regnskabsskabelon. Betingelserne for
regnskabsaflæggelse fremgår af vedhæftede bilag med betingelser for tilskudsmodtagere.
Regnskabet kan kun indeholde de udgiftsposter, der fremgår af det godkendte budget eller
er godkendt ved efterfølgende anmodning.
Generelle betingelser for tilskud
Hvert år i perioden 2021-2024 skal kommunen tilkendegive, hvorvidt hele eller dele af
tilskuddet ønskes udbetalt. Såfremt alle kommuner ikke ønsker at modtage hele eller dele
af tilskuddet, vil midlerne blive omfordelt efter ældrenøglen til de resterende kommuner,
som ønsker evt. ekstra midler.
Kommunen skal hvert år tilkendegive ved tro og love-erklæring, at kommunen agter at
sende det forudsatte antal ufaglærte medarbejdere i uddannelse. Kommunen skal således
årligt angive, hvor mange ufaglærte medarbejdere, der forventes at komme i uddannelse
som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent i perioden 20212024.
2

Kommunen skal hvert år indsende et budget og evt. budgetnoter for anvendelse af tilskuddet. Budgettet skal udfyldes i vedhæftede skabelon.
Tilskuddet gives under forudsætning af, at reglerne i bekendtgørelse nr. 1309 af 29. november 2017 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i
visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger
iagttages.
Der gøres særskilt opmærksom på, at tilskudsmodtager skal sikre, at tilskuddet anvendes
i henhold til gældende foranstaltninger udmeldt af myndighederne for forebyggelse af
COVID-19-smitte.
Tilbagebetaling af uforbrugte midler
Jf. vedlagte betingelser for tilskudsmodtagere skal eventuelle uforbrugte midler betales
tilbage til Socialstyrelsen. Det er således ikke muligt at overføre uforbugte midler til et
senere år. Konto til returbetalinger fremgår af Socialstyrelsens hjemmeside og kan tilgås
her: https://socialstyrelsen.dk/tilbagebetaling
Spørgsmål
Såfremt kommunen har spørgsmål, kan henvendelse ske til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
Med venlig hilsen
Andreas Nylandsted Benediktson
Faglig leder
Center for Tilskudsforvaltning og Civilsamfund
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