
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 29. oktober 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 75 (Alm. del) til ældreministeren, som hermed besvares endeligt.  

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sundheds- og Ældreudvalget. 

 

Spørgsmål nr. 75:  

”Vil ministeren i forlængelse af ministerens besvarelse af SUU alm. del samråds-

spørgsmål D-G i Sundheds- og Ældreudvalget den 23. oktober 2018 oplyse, hvor 

mange kommuner der viderefører klippekortsordningen, når ordningen overgår til 

bloktilskud?” 

 

Svar: 

Til brug for min besvarelse har mit ministerium indhentet et bidrag fra KL. 

 

KL har på den baggrund foretaget en rundspørge blandt landets kommuner om, hvor 

mange kommuner, der har planlagt at videreføre klippekortsordningen til plejehjems-

beboerne, der – efter at midlerne til ordningen har været udmøntet som puljemidler i 

2017 og 2018 – fra 2019 udmøntes via bloktilskuddet. KL har oplyst følgende: 

 

”94 ud af de 98 kommuner har svaret. Der mangler stadig svar fra 4 kommuner.  

 

Det bemærkes, at Læsø Kommune ikke var en del af den oprindelige klippekortsord-

ning og har valgt heller ikke at indføre ordningen nu. Derfor er det samlede antal be-

svarelser 93. 

 

81 af 93 kommuner har svaret, at de viderefører klippekortsordningen.  

 

6 kommuner har endnu ikke taget stilling til videreførelsen af klippekortsordningen.  

 

6 kommuner har valgt ikke at videreføre ordningen, idet der tilbydes overlappende 

initiativer, eller man har valgt i stedet at øge normeringerne på ældrecentrene.” 

 

Jeg vil gerne tilkendegive, at jeg synes, at klippekortet til plejehjemsbeboerne er en 

god ordning. Jeg glæder mig derfor primært over, at langt hovedparten af 

kommunerne har valgt at videreføre ordningen, selvom det er ærgerligt, at 6 

kommuner ikke har videreført ordningen i 2019. Jeg håber derfor, at de kommuner, 

der ikke har en klippekortsordning til plejehjemsbeboerne, vil genindføre ordningen.  
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