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1. Fastsættelse af bloktilskud
Folketingets finansudvalg har den 24. september 2019 tiltrådt bloktilskudsaktstykket
for 2019. Aktstykket omfatter blandt andet en midtvejsregulering af bloktilskuddet
for 2019 og fastsættelsen af bloktilskuddet for 2020.
Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2019 foretages som følge af en række særlige reguleringer og Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), hvor regionerne i 2019
kompenseres for de opgaveændringer i 2019, der er påført regionerne efter, at aktstykket for 2019 blev tiltrådt.
Bloktilskuddet for 2020 fastsættes på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2020 samt reguleringer for færre eller flere opgaver, som har konsekvenser for regionerne i 2020 (DUT). Hertil kommer en række særlige reguleringer.
Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 25. september 2019 en tilskudsvejledning til regionerne, hvoraf de enkelte regioners bloktilskud på sundhedsområdet og
det regionale udviklingsområde fremgår.
Bloktilskuddet på sundhedsområdet
Bloktilskuddet for 2020 på sundhedsområdet er fastsat til 99.058,9 millioner kroner.
Heraf udgør reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 187,5 millioner
kroner, mens andre reguleringer udgør -295,0 millioner kroner, jf. tabel 1.
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Tabel 1 – Fastsættelse af bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2020, mio. kr., 20-pl
99.166,4
Bloktilskud for 2020 på aktstykke 2019 i 20-pl
187,5
Lov- og cirkulæreprogrammet
-295,0
Andre reguleringer
99.058,9
I alt
Regionernes bloktilskud på sundhedsområdet for 2019 blev på aktstykket for 2018
fastsat til 96.949,2 millioner kroner (19-pl). Bloktilskuddet midtvejsreguleres med
160,4 millioner kroner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. KMF. Andre
reguleringer udgør -177,6 millioner kroner, jf. tabel 2.
Tabel 2 – Bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2019 inkl. midtvejsreguleringer,
mio. kr. og 19-pl
Bloktilskud for 2019 på aktstykke 2018 i 19-pl
96.949,2
Lov- og cirkulæreprogrammet
160,4
Andre reguleringer
-177,6
I alt
96.932,0
Bloktilskud for regional udvikling
Bloktilskuddet for regional udvikling for 2020 er fastsat til 1.953,4 millioner kroner.
Heraf udgør reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet -615 millioner
kroner, mens andre reguleringer udgør 141,7 millioner kroner, jf. tabel 3.
Tabel 3 – Fastsættelse af bloktilskuddet for regional udvikling i 2020, mio. kr., 20-pl
Bloktilskud for 2020 på aktstykke 2019 i 20-pl
2.426,7
Lov- og cirkulæreprogrammet
-615
Andre reguleringer
141,7
I alt
1.953,4
Regionernes bloktilskud på det regionale udviklingsområde for 2019 blev på aktstykket for 2018 fastsat til 2.373,3 millioner kroner (19-pl). Bloktilskuddet midtvejsreguleres med -600,0 millioner kroner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og med
145,0 millioner kroner som følge af andre reguleringer, jf. tabel 4.
Tabel 4 – Bloktilskuddet på regional udvikling i 2019 inkl. midtvejsreguleringer, mio.
kr. og 19-pl
Bloktilskud for 2019 på aktstykke 2018 i 19-pl
2.373,3
Lov- og cirkulæreprogrammet
-600,0
Andre reguleringer
145,0
I alt
1.918,3
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2. Lov- og cirkulæreprogram 2018/19
I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprogram (DUT) medfører udgiftsmæssige konsekvenser af love, bekendtgørelser, vejledninger mv., at det regionale bloktilskud reguleres. Reglerne for DUT fremgår af Finansministeriets Vejledning om Det Udvidede
Totalbalanceprincip, Vejledning nr. 63 af 9. oktober 2007.
Nedenfor er kort redegjort for de punkter på lov- og cirkulæreprogrammet, som har
givet anledning til kompensation og derfor er optaget på aktstykket. Derudover er der
kort redegjort for enkelte sager, som ikke har givet anledning til kompensation, men
hvor det er væsentligt at knytte en bemærkning til sagen. En (*)-markering efter overskriften angiver, at beløbet skal efterreguleres. En (1)-markering angiver, at det permanente udgiftsniveau først nås efter periodens udløb, hvorfor sagen skal medtages
på følgende års aktstykke. Det bemærkes, at kompensationen for 2019 er angivet i
2019-prisniveau, mens kompensationsbeløb for 2020 og frem er angivet i 2020-prisniveau.
På sundhedsområdet er der regnet med en pris- og lønudvikling på 2,4 procent fra
2019 til 2020, mens den på det regionale udviklingsområde er regnet med en pris- og
lønudvikling på 2,5 procent fra 2019 til 2020.
Midtvejsreguleringen for 2019 udbetales i de generelle tilskud i november og december 2019.
Beløbene på lov- og cirkulæreprogrammet fremgår også af bilaget med bloktilskudsaktstykket (bilag A). En række sager har været drøftet i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, men har ikke givet anledning til kompensation og er derfor ikke optaget på aktstykket. Enkelte af disse sager er omtalt i nedenstående, mens en samlet
oversigt fremgår af bilag B. Udskudte sager fremgår af bilag C.

ERHVERVSMINISTERIET
Lov om Erhvervsfremme af 18. december 2018 (lov nr.1518)
DUT-reguleringen udmønter den politiske aftale fra foråret 2018, om ændret opgavefordeling på erhvervsområdet. I forbindelse med aftalen overgår den regionale erhvervsfremmeopgave til staten. DUT-reguleringen udmønter således de økonomiske
konsekvenser af afgivelsen af opgaven. Beløbet er fastsat til 600 mio. kr. (19-pl). Regionernes bloktilskud reguleres med -600 millioner kroner i 2019 og -615 millioner kroner i 2020 og frem. På aktstykket under andre reguleringer, tilbageføres dog 150,3 mio.
kr. i 2019 (19-pl), idet en del af reduktionen gennemføres via en reduktion i udviklingsbidraget fra kommunerne, svarende til 150,3 mio. kr. Herved er den samlede reduktion
i bloktilskuddet 449,7 mio. kr. i 2019.
SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
Landsdækkende screening for tyk-og endetarmskræft (kræftplan III) 1)
Indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Bloktilskuddet reguleres med 13,6 millioner kroner i 2022. Tilsvarende
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sker der en regulering af den kommunale medfinansiering på 4,7 millioner kroner i
2021.
Ændring af bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i prak. Sektoren *) 1)
I forbindelse med finansloven for 2018 blev der indført en forsøgsordning til vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge
mellem 18-20 år i perioden 2019 – 2021. Sagen er * og 1-talsmarkeret idet kompensationen ikke tager hensyn til en eventuelt stigende efterspørgsel, som følge af, at man
fjerner en væsentlig økonomisk barriere for behandling. Regionernes bloktilskud reguleres med 2,0 mio. kroner i 2019. Tilsvarende sker der en regulering af den kommunale
medfinansiering på 0,2 millioner kroner i 2019.
Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til fodterapi i praksissektoren. 1)
Indfasning af DUT-sag fra 17/18 om tilskud til fodterapi i praksissektoren. Bloktilskuddet reguleres med -1,0 millioner kroner i 2022. Tilsvarende sker der en regulering af
den kommunale medfinansiering på -0,2 millioner kroner i 2022.
Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
Med loven foretages en række ændringer af blandt andet opgave- og ansvarsfordelingen på strålebeskyttelsesområdet. Således skal der f.eks. udpeges strålebeskyttelseskoordinatorer på relevante afdelinger. Koordinatorerne vil blandt andet skulle varetage sikrings-, kontrol-, og rådgivningsopgaver. Sundheds- og Ældreministeriet har
godtgjort, at loven ikke giver anledning til meropgaver i regionerne, som ikke allerede
er omfattet af gældende lovgivningen, men at der er tale om en omorganisering af
opgaveansvaret. Nedenstående kompensation afspejler således udelukkende regionernes merudgifter i forbindelse med omlægning af takster på området. Regionernes
bloktilskud reguleres med 4,0 millioner kroner i 2019, 1,4 millioner kroner i 2020, 1,0
millioner kroner i 2021 og 0,7 millioner kroner i 2022 og frem.
Lov om ændring af sundhedsloven (tolkebistand)
Med loven indføres gebyr for fremmedsprogstolkning for visse grupper af ikke-dansktalende borgere. Selvom loven forventeligt vil give anledning til en merindtægt for regionerne i form af gebyrindtægter, indeholder den også en lang række udgifter, herunder udgifter til administration af ordningen, udfærdigelse af undtagelseserklæringer, information om ordningen samt udgifter til styrelsen for patientklager. Der er
enighed mellem ministeriet og Danske regioner om, at ”… det følger af den almindelige
forvaltningsretlige vejledningspligt, at regionerne informerer patienten om reglerne for
tolkebistand og eventuel opkrævning af gebyr. Der er desuden enighed om, at sundhedspersonen, når det findes at have betydning for patientens stillingtagen til behandling, orienterer patienten om opkrævning af gebyr for tolkebistand i forbindelse med
en konsultation eller et behandlingsforløb.” Som følge af halvårseffekt i 2018, reguleres
regionernes bloktilskud med -2,7 millioner kroner i 2019 og med -1,8 millioner kroner
i 2020 og frem.
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Ændring i bekendtgørelse nr.1206 af 19/6/2016 (Befordringssagen)
Ændringen medfører, at der gennemføres en pris- og lønregulering af beløbsgrænserne, der giver adgang til offentligt finansieret befordring til læge og speciallæge, genoptræning og sygehusbehandling. Således at beløbsgrænserne, der ikke er blevet reguleret siden 1996, opjusteres til aktuelle prisniveauer. Regionernes bloktilskud reguleres med -2,3 millioner kroner i 2019 og -1,5 millioner kroner årligt i 2020 og frem.
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (udenlandske patienter)
Loven indfører betaling for akut behandling af borgere fra tredjelande (dvs. lande
udenfor EU og som ikke er omfattet af bilaterale aftaler om social sikring, herunder
Norge, Israel, Marokko, Pakistan, Tyrkiet, Serbien, Bosnien-Herzegovina, Makedonien
[Nordmakedonien], Serbien og staten Quebec i Canada). Der er i vurderingen af provenu skønnet over afledte administrative udgifter, dækningsgraden på udstedte regninger samt, at det er muligt at tilbyde vederlagsfri behandling, hvis dette skønnes rimeligt. Regionernes bloktilskud reguleres med -11,5 millioner kroner i 2019, og -23,6
millioner kroner i 2020 og frem.
Lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer
Den økonomiske del af lovændringen omhandler en særlig tilskudsordning til køb af
cannabisprodukter for visse patientgrupper. Regionernes bloktilskud reguleres med
12,0 millioner kroner i 2019, 14,3 millioner kroner i 2002 og 15,4 millioner kroner i
2015, hvorefter ordningen udløber.
Opgaver om forældreuegnethedsvurderinger i lov om assisteret reproduktion
Regionerne overtager fra foråret 2019 Statsforvaltningen opgave med juridisk sagsbehandling af forældreuegnethedsvurderinger i forbindelse med assisteret reproduktion.
Som følge af 2/3-deles effekt i 2019, reguleres regionernes bloktilskud med 0,8 millioner kroner i 2019 og 1,1 millioner kroner i 2020 og frem.
Bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og Bekendtgørelse om gebyrer for
importører og distributører af medicinsk udstyr
Den økonomiske del af bekendtgørelsen omhandler et nyt gebyr, som regionerne pålægges for at kunne lave PRO-skemaer. Da det forventes, at alle regioner i fremtiden
vil være producenter af PRO-skemaer, er der opnået at regionernes bloktilskud reguleres med 0,6 millioner koner i 2020, 0,8 millioner kroner i 2021 og 1,0 millioner kroner
i 2022 og frem.
Beslutning om indførsel af mulighed for anonym levende nyredonation
Folketinget har besluttet at indføre mulighed for anonym, levende nyredonation fra
begyndelsen af 2019. Ordningen medfører oprettelsen af en central enhed, der kan
vurdere og gå i dialog med potentielle anonyme donorer. Regionernes bloktilskud reguleres med 0,4 millioner kroner i 2019 og 0,2 millioner kroner i 2020 og frem.
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Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
Med loven ophæves ordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning. Samtidig
øges målgruppen for udskrivnings- og koordinationsplaner, idet der stilles krav om, at
alle voksne indlagte patienter, som modtager støtte i henhold til afsnit V i serviceloven
skal være omfattet af en plan. Lovgivningen giver desuden mulighed for udbredelse af
anvendelse af kropsscannere i psykiatrien. Der indføres desuden ny færdigbehandlingstakst i psykiatrien, samt mulighed for privat behandling af retspsykiatriske patienter med dom til ambulant behandling. Begge dele er dog udgiftsneutrale for regionerne. Regionernes bloktilskud reguleres med 9,5 millioner kroner i 2019 og 19,5 millioner kroner i 2020 og frem.
Ændring af bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for
særligt udsatte persongrupper 1)
Med finansloven for 2019 besluttede Folketinget at videreføre eller udvide en række
midlertidige ordninger om tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte persongrupper. For det første er der aftalt en videreførelse af dele af den eksisterende psykologordning om tilskud til behandling af angst og depression for de 27 til 38-årige,
samt tilskud til behandling af depression for patienter over 38. For det andet er aldersloftet for tilskud til behandling af angst blevet fjernet, så patienter over 38 år nu også
kan få tilskud til behandling for angst. Endeligt udvides forsøgsordningen om vederlagsfri psykologbehandling for de 18 til 20-årige, som blev vedtaget med finansloven
for 2018 til også at omfatte de 21-årige. Ændringerne træder i kraft sammen med den
nye overenskomst med psykologerne den 1. oktober 2019. Regionernes bloktilskud
reguleres med 69,5 millioner kroner i 2019, 96,7 millioner kroner i 2020 hhv. 2021. Idet
forsøgsordning med vederlags psykologbehandling til de 18 til 21-årige udløber ved
udgangen af 2021, reguleres bloktilskuddet med 91,5 millioner kroner i 2022 og frem.
Tilsvarende sker der en regulering af den kommunale medfinansiering med 5,6 millioner kroner i 2019, 7,9 millioner kroner i 2020 og 2021 samt 7,4 millioner kroner i 2022
og frem.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
Bekendtgørelsen indeholder en mulighed for, at mænd, der har sex med mænd, efter
en karantæneperiode på fire måneder, kan donere blod i de regionale blodbanker. Regionernes bloktilskud reguleres med 4,6 millioner kroner i 2019 og 0,1 millioner kroner
i 2020 og frem.
Klinisk kvalitetsdatabase for psykologområdet
Med finansloven for 2019 har Folketinget besluttet at afsætte midler til at finansiere
etablering og indledende drift af en klinisk kvalitetsdatabase under tilskudsordningen
til psykologbehandling, som etableres i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) ligesom eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser. Regionernes bloktilskud reguleres med 1,1 millioner kroner i 2019 og 0,6 millioner kroner årligt i perioden
2020 til 2022, hvorefter puljen udløber.
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Bekendtgørelse nr. 648 af 28. juni 2019 om gratis vaccination mod visse smitsomme
sygdomme mv. samt tilhørende vejledningen (HPV-vaccination)
Med bekendtgørelsen indføres vederlagsfri HPV-vaccination til drenge, som er fyldt 12
år den 1. juli 2019 eller senere. Ændringerne vil medføre ekstra udgifter til honorering
af læger. Regionernes bloktilskud reguleres derfor med 3,6 millioner kroner i 2019 og
8,2 millioner kroner i 2020 og frem.
Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk sygdom
Folketinget vedtog med finansloven for 2019 en styrket indsats til de mest syge patienter i psykiatrien. I den forbindelse blev der afsat i alt 70 mio. kroner årligt i perioden
2019 til 2022 til at ’udvikle og etablere sengeafsnit til intensiv behandling i voksenpsykiatrien, hvor der ydes en særlig og intensiv behandling samt målrettet tvangsforebyggelse for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og komplekse problemstillinger’.
Midlerne skal anvendes til en opgradering i alt 64 allerede eksisterende sengepladser
på lukkede afsnit, svarende til et løft på knap 1,1 mio. kroner per sengeplads. Der er
tale om rene driftsmidler, som i 2019 både skal gå til tilpasning af lokaler og til driften
af sengepladserne. Regionernes bloktilskud reguleres med 69,4 mio. kroner i 2019 og
71,7 mio. kroner fra 2020 og frem.
Sonderemedier
Ankestyrelsen traf i november 2016 (KEN nr. 10147 af 17. november 2016) en principafgørelse vedr. kommunernes tilskud til sonderemedier, som har konsekvenser i forhold til de udgifter, der skal afholdes af regionerne. Parterne er enige om, at ankestyrelsens afgørelse er udgiftsdrivende for regionerne. Det har imidlertid været meget
svært at opgøre den reelle udgiftsstigning som følge af afgørelsen og parterne er derfor enige om, at udgifterne skal belyses yderligere, hvorfor sagen genoptages i forbindelse med DUT forhandlinger for LCP2019/2020.
Lov om klage- og erstatningsadgang for sundhedsvæsenet
Loven indeholder 7 forskellige elementer, hvoraf de vigtigste er udvidelse af patienterstatningsordningen (så regionerne fremover dækker alle autoriserede sundhedspersoner – og privat ansatte), fredning af udbetalte erstatninger og ophævelse af undergrænsen for udbetaling af tilkendte erstatninger. Sagen blev ved sidste års DUT-forhandlinger udskudt til forhandling i forbindelse med lov- og cirkulæreprogram for
18/19. Det vurderes imidlertid, at der er behov for at afvente evalueringen af ordningen, hvorfor sagen jf. nedenstående udskydes til forhandling i forbindelse med LCP
2020/2021. Der enighed om, at vurdering og drøftelse af konsekvenserne af lov nr. 314
af 25. april 2018 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.) genoptages med drøftelse ved DUT-forhandlingerne i 2021. I den forbindelse vil udvidelse af patienterstatningens område som følge af lov nr. 1555 af 18. de-
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cember 2018 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
ligeledes indgå i drøftelsen.
Lov om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
Med loven indføres en gebyrfinansieret certificeringsordning for fremmedsprogstolkning indenfor sundhedsvæsenet med henblik på at skabe en højere og mere ensartet
kvalitet i tolkningen. Da der jf. lovforslagets bemærkninger er tale om en frivillig ordning, betragtes denne som udgiftsneutral, hvorfor regionerne ikke kompenseres.
BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Lov om ferie (Ferieloven) L116
Sagen er lukket i 0-DUT, i forlængelse af samlet aftale i forbindelse med økonomiaftalen for 2020, hvor udgifter i forbindelse med indbetaling af midler sfa. overgangsordningen til den nye ferielov, som skal indbetales til LD Fonde, holdes udenfor det regionale udgiftsloft.
BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi, jf. forslag til finansloven for 2019 1)
Indfasning af DUT- sag fra 2018, hvor staten per 1. januar 2019 har overtaget uddannelsen af ambulancebehandlere fra regionerne. Regionernes bloktilskud reguleres
med -1,0 millioner kroner i 2022.
MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
Lovforslag om ændr. af miljøzoner
Med Lov nr. 590 af 13/05/2019 om miljøzoner får kommunerne mulighed for at
skærpe miljøkravene til dieseldrevne varebiler og tunge køretøjer herunder busser indenfor de etablerede miljøzoner i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. For kommunerne er der tale om en frivillig ordning, mens det for regionerne vil
være en påtvungen omkostning til eftermontering af partikelfiltre på busser som kører
i de kommunerne som vælger at indføre de skærpede miljøzonekrav. Loven træder i
kraft 1. januar 2020, med virkning fra 1. juli 2020. Sagen har været i trepart, hvor Danske Regioner og Finansministeriet er enige om, at den udskydes til næste års forhandlinger.
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3. Andre reguleringer
Der er på aktstykket foretaget en række andre reguleringer.

3.1. Vedrørende 2019
Tilbageførelse af opsparing fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
Som følge af budgetloven kan mindreforbrug fra de fællesoffentlige midler ikke videreføres til næste år, men akkumuleres på en opsparing. Som led i ØA20 overføres den
regionale andel af den fællesoffentlige opsparing pr. ultimo 2018 på i alt 4 mio. kr. via
bloktilskuddet.
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi
Staten overtog per 1. januar 2019 uddannelsen af ambulancebehandlere fra regionerne. Regionernes bloktilskud blev jf. lov- og cirkulæreprogrammet for 2017/18 nedreguleret -4,0 mio. kroner i 2019, -5,2 mio. kroner i 2020 og -6,7 mio. kroner i 2021 på
det regionale udviklingsområde. På bloktilskudsaktstykket for 2019 omplaceres denne
regulering fra Regional udvikling til sundhedsområdet.
Efterregulering af de 150 pladser i psykiatrien
Med delaftalen til satspuljen for 2017-2020 blev der afsat midler til etableringen af 150
nye særlige pladser i psykiatrien. I delaftalen fremgår det, at afdelingerne forventes at
stå klar primo 2018. Der efterreguleres i alt 9,7 mio. kr. for de pladser, der ikke der ikke
er etableret i 2. halvår 2018, samt for de pladser der ikke forventes oprettet i 1. halvår
af 2019. Det er alene reguleringen vedr. 2019 der reduceres i udgiftsloftet for 2019.
Der henvises til notatet ”Efterregulering af de 150 særlige pladser i psykiatrien 2019”
for yderligere.
Synlighed og åbenhed om resultater – drift
For 2017-2019 har regionerne modtaget de decentrale midler på midtvejsreguleringen
af bloktilskuddet, mens det med ØA20 er aftalt at midlerne udmøntes via bloktilskuddet for 2020 og fremefter. Midlerne for er afsat til det fortsatte arbejde med implementering af LPR3. Anvendelse af midlerne fra 2020 og frem aftales i regi af den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.
Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser
Midlerne er afsat til lokale, regionale indsatser på cyber- og informationssikkerhedsområdet bl.a. i forlængelse af den fællesoffentlige strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren
Datalandkort
Der er i regi af Dataudspillet ’Sundhed i fremtiden’ afsat 1 mio. kr. årligt i 2019, 2020
og 2021 til etablering, udvikling og vedligehold af datalandkort på sundhedsområdet.
I 2019 overføres 1 mio. kr. til etablering af datalandkort til regionerne over bloktilskudsaktstykket

9

En læge tæt på dig
Der blev med aftalen ’En læge tæt på dig’ afsat midler til regionerne til øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende, fastholdelse af ældre læger
samt efteruddannelse af praksispersonale – herunder specialsygeplejersker. Der udmøntes i alt 33,5 mio. kr. i 2019, 33,8 mio. kr. i 2020 og 28,7 mio. kr. i 2021.
Helhedsplan for sklerose
Med finansloven for 2018 blev afsat en Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser
på sundhedsområdet hvorfra der er afsat midler til en Helhedsplan for scleroseområdet. På baggrund af helhedsplanen for skleroseområdet ”Et godt liv med sklerose”,
som blev offentliggjort i april 2019, udmøntes 4,5 mio. kr. i 2019, 3,1 mio. kr. i 2020 og
6,1 mio. kr. i 2021 til regionerne.
Centre for voldtægtsofre
Med finansloven for 2018 blev afsat en Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser
på sundhedsområdet. Med denne pulje udmøntes 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. i
2020 og 2021 til centre for voldtægtsofre.
Intensive børne-og ungdomspsykiatriske teams
Med finansloven for 2019 blev afsat 30 mio. kr. årligt (2019-pl) i perioden 2019-2022.
Midlerne skal anvendes til at styrke den tidlige, målrettede, og intensive specialiserede
indsats til børn og unge. Det skal sikres ved, at der etableres nye intensive børne- og
ungdomspsykiatriske specialiserede teams (IBUS).
Nedbringelse af ventetid til offentlig høreapparatbehandling
Med finanslovsaftalen for 2019 er der afsat 25 mio. kr. årligt (2019-pl) i perioden 20192022 til regionerne til nedbringelse af ventetider til offentlig høreapparatbehandling.
Midlerne er afsat som driftsmidler, og Danske Regioner skal halvårligt sende en status
på ventelisterne til Sundheds- og Ældreministeriet.
Styrke udbredelsen af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien
Med satspuljen for 2019-2022 blev afsat 5 mio. kr. årligt (2019-pl) i perioden 20192022 til en større udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på
at sikre bedre geografisk dækning. Midlerne skal ses i sammenhæng med midlerne fra
sundhedspuljen fra finansloven for 2018 til udbredelsen af akut psykiatriske udrykningstjenester i regionerne.
Sagsbehandlingstid i medicinrådet
Med finansloven for 2019 blev afsat en sundhedspulje til udvalgte sundhedsindsatser.
Fra denne sundhedspulje udmøntes 2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til Medicinrådet. Midlerne er målrettet Medicinrådet med fokus på brede behandlingsvejledninger, så disse er ensartet over hele landet, samt nedbringelse af sagsbehandlingstiden
med henblik på understøttelse af hurtigere sagsbehandling af bl.a. medicin til livstruede patienter.
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Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
Der blev i efteråret 2018 oprettet en ny investeringsfond, der skal bidrage til, at nye
teknologier afprøves, og velafprøvede digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i
kommuner og regioner til gavn for borgerne. I 2019 udmøntes 15,2 mio. kr. til regionerne til i alt 8 regionale projekter med kunstig intelligens. Halvdelen af midlerne finansieres af regionerne jf. aktstykket for 2019, mens staten finansierer den anden
halvdel. Da de regionale anlægsmidler opgøres brutto, vil der samtidig ske en opjustering af anlægsloftet på 7,6 mio. kr. svarende til den statslige finansiering.
Pulje til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (Digitaliseringsfonden)
Som led i økonomiaftalen for 2020 er der afsat en statslig pulje (fond) til medfinansiering af regionale implementeringsprojekter på digitaliseringsområdet. Midlerne udgør
10 mio. kr. i 2019 og afsættes på bloktilskuddet på anlægsrammen. Det fremgår af
ØA20-aftaleteksten, at de 10 mio. kr. anvendes på implementering/implementeringsforberedelse af de to løsninger; aftaleoverblik og fælles stamkort (”Et samlet patientoverblik”). Der er ingen (yderligere) opfølgning på midlernes anvendelse.

3.2. Vedrørende 2020
Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (Nye nationale fællesoffentlige
infrastrukturkomponenter – regional medfinansiering)
Staten, kommuner og regioner finansierer de nationale infrastrukturkomponenter
(NemID, Digital Post og NemLog-in) efter fordelingsnøglen 40-40-20. Løsningerne har
været i udbud, og der er p.t. indgået kontrakter bortset fra på ny Digital Post løsning.
Med ØA20 indgås aftale om finansiering af de nye løsninger frem mod 2029 (MitID dog
frem mod 2031). De samlede udgifter er særligt store i de kommende år, hvor der både
er ekstraordinære projektudgifter samt, i en periode, udgifter til dobbeltdrift af gamle
og nye løsninger. De nye løsninger er desuden af en række årsager dyrere i drift end
de eksisterende løsninger, hvorfor der samlet set er et merfinansieringsbehov på ca.
1,5 mia. kr. for parterne i perioden 2020-2029 (MitID:2031). Med ØA19 blev der alene
indgået aftale om økonomien for 2019. Regionerne har i 2020 merudgifter på 23,8 mio.
kr. (2020-pl) sammenlignet med 2018.
Regional medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles medicinkort m.fl.) samt Finansiering af MEDCOM løsninger
Regionerne medfinansierer som vanligt udgifter til drift og vedligehold af en række
fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet. Medfinansieringen aftales ét-årigt
dvs. at der hvert år sker to reguleringer af bloktilskuddet, jf. også ovenstående korrektion for skæve profiler. Den regionale medfinansiering udgør i alt 37,9 mio. kr. i
2020, fordelt på hhv. 33,9 mio. kr. til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet samt 4,0 mio. kr. til medfinansiering af MEDCOM løsninger.
Videreførsel af Center for Offentlig Innovation
Center for Offentlig Innovation blev etableret i 2014 i et samarbejde mellem regeringen, KL, Danske Regioner m.fl. Der afsættes 2 mio. kr. i 2020 og 2021 til regional
medfinansiering af Center for Offentlig innovation.
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Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi
Staten overtog per 1. januar 2019 uddannelsen af ambulancebehandlere fra regionerne. Regionernes bloktilskud blev jf. lov- og cirkulæreprogrammet for 2017/18
nedreguleret -4,0 mio. kroner i 2019, -5,2 mio. kroner i 2020 og -6,7 mio. kroner i
2021 på det regionale udviklingsområde. På bloktilskudsaktstykket for 2019 omplaceres denne regulering fra Regional udvikling til sundhedsområdet.
Ændring i ansættelsesansvar for sosu-assistentelever
Som en del af praktikpladsaftalen 2020-2021 for bl.a. sosu-assistentuddannelsen er
det aftalt, at kommunerne fra den 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar for sosu-assistentelever. I alt reduceres udgiftsloftet med 151,2 mio. kr. i 2020.
Der henvises til notatet ’Forståelsespapir mellem KL og Danske Regioner vedrørende
økonomien i forbindelse med kommunernes overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for sosu-assistentelever’ for yderligere.
Synlighed og åbenhed om resultater – drift
For 2017-2019 har regionerne modtaget de decentrale midler på midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, mens det med ØA20 er aftalt at midlerne udmøntes via bloktilskuddet for 2020 og fremefter. Midlerne for er afsat til det fortsatte arbejde med implementering af LPR3. Anvendelse af midlerne fra 2020 og frem aftales i regi af den
nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. Danske Regioner har
foreløbigt aftalt med
En læge tæt på dig
Der blev med aftalen ’En læge tæt på dig’ afsat midler til regionerne til øget dimensionering og bedre rammer for almen medicinstuderende, fastholdelse af ældre læger
samt efteruddannelse af praksispersonale – herunder specialsygeplejersker. Der udmøntes i alt 33,5 mio. kr. i 2019, 33,8 mio. kr. i 2020 og 28,7 mio. kr. i 2021.
Helhedsplan for sklerose
Med finansloven for 2018 blev afsat en Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser
på sundhedsområdet hvorfra der er afsat midler til en Helhedsplan for scleroseområdet. På baggrund af helhedsplanen for skleroseområdet ”Et godt liv med sklerose”,
som blev offentliggjort i april 2019, udmøntes 4,5 mio. kr. i 2019, 3,1 mio. kr. i 2020
og 6,1 mio. kr. i 2021 til regionerne.
Centre for voldtægtsofre
Med finansloven for 2018 blev afsat en Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser
på sundhedsområdet. Med denne pulje udmøntes 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. i
2020 og 2021 til centre for voldtægtsofre.
Intensive børne-og ungdomspsykiatriske teams
Med finansloven for 2019 blev afsat 30 mio. kr. årligt (2019-pl) i perioden 2019-2022.
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Midlerne skal anvendes til at styrke den tidlige, målrettede, og intensive specialiserede indsats til børn og unge. Det skal sikres ved, at der etableres nye intensive
børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams (IBUS).
Nedbringelse af ventetid til offentlig høreapparatbehandling
Med finanslovsaftalen for 2019 er der afsat 25 mio. kr. årligt (2019-pl) i perioden
2019-2022 til regionerne til nedbringelse af ventetider til offentlig høreapparatbehandling. Midlerne er afsat som driftsmidler, og Danske Regioner skal halvårligt
sende en status på ventelisterne til Sundheds- og Ældreministeriet.
Styrke udbredelsen af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien
Med satspuljen for 2019-2022 blev afsat 5 mio. kr. årligt (2019-pl) i perioden 20192022 til en større udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på
at sikre bedre geografisk dækning. Midlerne skal ses i sammenhæng med midlerne
fra sundhedspuljen fra finansloven for 2018 til udbredelsen af akut psykiatriske udrykningstjenester i regionerne.
Sagsbehandlingstid i medicinrådet
Med finansloven for 2019 blev afsat en sundhedspulje til udvalgte sundhedsindsatser. Fra denne sundhedspulje udmøntes 2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til Medicinrådet. Midlerne er målrettet Medicinrådet med fokus på brede behandlingsvejledninger, så disse er ensartet over hele landet, samt nedbringelse af sagsbehandlingstiden med henblik på understøttelse af hurtigere sagsbehandling af bl.a. medicin
til livstruede patienter.
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
Der blev i efteråret 2018 oprettet en ny investeringsfond, der skal bidrage til, at nye
teknologier afprøves, og velafprøvede digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i
kommuner og regioner til gavn for borgerne. I 2020 udmøntes 24,8 mio. kr. til regionerne til i alt 8 regionale projekter med kunstig intelligens. Halvdelen af midlerne finansieres af regionerne jf. aktstykket for 2019, mens staten finansierer den anden
halvdel. Da de regionale anlægsmidler opgøres brutto, vil der samtidig ske en opjustering af anlægsloftet på 12,4 mio. kr. svarende til den statslige finansiering.
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Bilag A: Bloktilskudsaktstykket
Finansministeriet. København, den 16. september 2019.

a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2020 fastsættes til 63.967,8 mio. kr., hvoraf 4.000,0
mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Af statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2020 udgør balancetilskuddet
-14.872,7 mio. kr.
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestilskud til kommunerne for finansåret 2020 fastsættes til 10.256,8 mio. kr.,
jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
•

at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det
korrigerede beregningsgrundlag for 2017-2020 udgør 10,7 pct.

•

at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2020 anvendes en skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2019-2020 på 2,8 pct. Reguleringsprocenten udgør hermed 5,8 pct.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2020-2023 at yde
tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for 2020.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til inden den 5. november 2019 at
give tilsagn til den enkelte kommune om at reducere den skattestigning for kommunen for 2020, der indgår i beregningen af nedsættelsen af den enkelte kommunes statstilskud, jf. lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til særligt
vanskeligt stillede kommuner med 147,5 mio. kr. i 2020.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at fordele et tilskud på
568,1 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på
1.014,3 mio. kr. i 2020 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at fordele et tilskud på
3.500,0 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500,0 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000,0 mio. kr. fordeles
efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at yde et tilskud til de kommuner, der får mindre i udligning som følge af en opdatering vedr. 2019 af det aldersbestemte udgiftsbehov.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at yde et tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er
gennemført i 2017.
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•

at det kommunale bloktilskud for 2019 forhøjes med 306,6 mio. kr. som følge af
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at udbetale restpuljen på
25,3 mio. kr. for kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer, jf. udligningslovens § 19.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med
47,6 mio. kr. i 2020 til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere
kommunal medfinansiering af digital infrastruktur).

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 0,2
mio. kr. i 2020 til regulering af kommunernes andel af udgifterne til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,1
mio. kr. i 2020 til medfinansiering af videreførsel af Center for Offentlig Innovation.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 9,0
mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 som følge af midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

•

at finansministeren bemyndiges til at overføre 2,4 mio. kr. i 2019 og 11,1 mio. kr. i
2020 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,0
mio. kr. i 2019 fra § 09.11.70. Reserver og budgetregulering og med 2,2 mio. kr. i
2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til kommunernes udgifter til Udbetaling Danmark til forberedelse af implementering af en ligedeling af
børne- og ungeydelsen.

•

at skatteministeren bemyndiges til at overtage kommunernes it-system Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E) og udbetale 145,7 mio. kr. i 2019 til KOMBIT A/S og
dennes leverandør som kompensation for udgifter til udvikling af E&E, herunder
udgifter til leverancer for Ejendomsstamregistret (ESR). Udviklings- og Forenklingsstyrelsens låneramme hæves som konsekvens af overtagelsen af E&E med 145,7
mio. kr.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med
17,6 mio. kr. i 2020 som følge af Skatteministeriets overtagelse af it-systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E).

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med
150,3 mio. kr. i 2019 som følge af regulering af udviklingsbidraget som konsekvens
af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.
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•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 19,8
mio. kr. i 2020 fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning som følge af mindreudgifter
i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) i 2018.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med
20,3 mio. kr. i 2020 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,0
mio. kr. i 2020 til medfinansiering af drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 6,3
mio. kr. i 2019 i forbindelse med efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 16,1
mio. kr. i 2019 og 17,6 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering
til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og
kommuner (drift).

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 2,5
mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 10,0
mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 27,7
mio. kr. i 2020 som følge af ensretning af kontering af lønudgifter til løntilskud.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med
151,2 mio. kr. i 2020 som følge af udmøntningen af praktikpladsaftalen 2020-2021
mellem Danske Regioner og KL for bl.a. SOSU-assistentuddannelsen.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 32,5
mio. kr. i 2019 og 42,4 mio. kr. i 2020 fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering
som følge af en teknisk omlægning af DUT-sag vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU).

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 30,3
mio. kr. i 2020 fra § 20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne til opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne.

16

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 101,4 mio. kr. i 2020
fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.91.12. Tilskud til kommuner til
bekæmpelse af ensomhed mv. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 1.062,3 mio. kr. i 2020
fra § 16.65.10. En værdig ældrepleje til § 15.91.12. Tilskud til kommuner til en værdig ældrepleje. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 27,1 mio. kr. i 2019
fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og
budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. stop for egenbetaling på kommunale
akutpladser (bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 0,2 mio. kr. i 2019 fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. forbud mod indflytning for kontanthjælpsmodtagere i udsatte boligområder (lov nr. 1322 af 27. november 2018 om lov om
ændring af almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 0,3 mio. kr. i 2019 fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner (lov nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af
lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven). Midlerne overføres
herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets
lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at overføre 79,0 mio. kr. i
2019 fra § 35.11.19. Regeringsreserve til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering
som følge af DUT-sag vedr. Aftale om justeringer af folkeskolen fra januar 2019,
der blandt andet medfører justering af fagrækken, kvalitetsløft af den understøttende undervisning og justering af skoleugens længde (lov nr. 564 af 7. maj 2019
om ændring af lov om folkeskolen). Midlerne overføres herfra til det kommunale
bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram,
jf. bilag 1.

•

at kulturministeren bemyndiges til at overføre 4,8 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering
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som følge af DUT-sag vedr. administrative udgifter for Udbetaling Danmark forbundet med administration af mediechecken (lov nr. 1548 af 18. december 2018 om
ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social
pension og forskellige andre love). Midlerne overføres herfra til det kommunale
bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram,
jf. bilag 1.
•

at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1 omfordeles 102,5 mio. kr. i 2019,
3.382,5 mio. kr. i 2020, 3.882,5 mio. kr. i 2021 samt 4.382,5 mio. kr. i 2022 fra det
statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.

Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 99.058,9 mio. kr., og at statens
tilskud til finansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 1.953,4 mio. kr. for
finansåret 2020, jf. lov om regionernes finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
•

at der for 2020 afsættes et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.534,5 mio. kr. til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.

•

at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet reduceres med 214,3 mio. kr. i
2019 og 196,5 mio. kr. fra 2020 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den
regionale økonomi.

•

at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling reduceres med 15,3 mio.
kr. i 2019 og forhøjes med 130,2 mio. kr. fra 2020 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2020 at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i
henhold til fastsat finansieringsprofil, samt at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om
vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud
og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol, samt at socialog indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse,
provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

•

at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet forhøjes med 160,4 mio. kr. i
2019 som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

•

at det regionale bloktilskud til regionale udviklingsopgaver i 2019 reduceres med
600,0 mio. kr. som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 4.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 23,8
mio. kr. i 2020 til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere regional medfinansiering af digital infrastruktur).
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•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,0
mio. kr. i 2020 til medfinansiering af videreførsel af Center for Offentlig Innovation.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 4,0
mio. kr. i 2019 som følge af midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

•

at finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2019 og 12,4 mio. kr. i
2020 fra det regionale bloktilskud til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud til udviklingsområdet med 6,0 mio. kr. i 2019 og 6,2 mio. kr. i 2020 til reducering af omprioriteringsbidraget for regional udvikling som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Midlerne i 2019 overføres fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

•

at erhvervsministeren bemyndiges til at overføre tilbagebetalte tilskud vedrørende
erhvervsfremme til regionerne i 2019 fra § 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 150,3
mio. kr. i 2019 som følge af reducering af udviklingsbidraget som konsekvens af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 33,9
mio. kr. i 2020 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 4,0
mio. kr. i 2020 til medfinansiering af drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 9,7
mio. kr. i 2019 i forbindelse med efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 3,0
mio. kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. i 2020 fra § 16.51.76. Regionale voldtægtscentre til at
nedbringe ventetiderne til behandling af voldtægtsofre.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 28,1
mio. kr. i 2019 og 30,7 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering
til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og
kommuner (drift).
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•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 2,5
mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,0
mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til at skabe overblik
over datakilder og registre på tværs af dataansvarlige myndigheder.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 35,5
mio. kr. i 2019 og 33,8 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering
til efteruddannelse af praksispersonale, fastholdelse af ældre læger og til at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin mv.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 4,5
mio. kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. i 2020 fra § 16.51.54. National handlingsplan for sklerose til styrkelse af skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 10,0
mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 30,0
mio. kr. i 2019 og 30,7 mio. kr. i 2020 fra § 16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams til styrkelse af den tidlige, målrettede og intensive specialiserede indsats.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 25,0
mio. kr. i 2019 og 25,6 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering
til nedbringelse af ventetider til høreapparatbehandling.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 5,0
mio. kr. i 2019 og 5,1 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering
til en større udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på at
sikre bedre geografisk dækning.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 2,0
mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering
til at understøtte hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet samt fokus på brede behandlingsvejledninger, således at disse er ensartet over hele landet.

•

at finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i
2020 fra det regionale bloktilskud til sundhedsområdet til det regionale bloktilskud
til udviklingsområdet til oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt
regi.
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•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 151,2
mio. kr. i 2020 som følge af udmøntningen af praktikpladsaftalen 2020-2021 mellem Danske Regioner og KL for bl.a. SOSU-assistentuddannelsen.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 1.176,5
mio. kr. i 2020 til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 100,0 mio. kr. i 2019
til § 16.91.62. Tilskud til Region Midtjylland fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til driftstilskud til Region Midtjylland til håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 37,9 mio. kr. i 2019 til
§ 16.91.63. Efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale
akutpladser fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til efterregulering
af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser.

•

at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1, omfordeles 108,5 mio. kr. i 2019 og
1.650,1 mio. kr. i 2020 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for sundhedsområdet.

•

at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 6,0 mio. kr. i 2019 og 30,2
mio. kr. i 2020 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale
delloft for udvikling.

b. Staten yder årligt tilskud til kommunerne, jf. lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner, samt til regionerne, jf. lov om regionernes finansiering. Tilskuddene fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.
Som følge af udskrivelse af valg og regeringsskifte er tilskuddene til kommuner og regioner ikke forelagt Finansudvalget inden den 1. juli. Regeringen indgik den 4. september
2019 aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2020. Den 6. september
2019 indgik regeringen aftale med KL om kommunernes økonomi for 2020.
Aftalen med KL
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for
2020. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 2,2 mia. kr.
Den kommunale serviceramme udgør således 261,8 mia. kr. inklusiv en omlægning af
tilskuddet til ældreområdet (værdighedsmilliarden) fra Aftale om finansloven for 2016
til særtilskud fra 2020 og et nyt særtilskud 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. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.
Regeringen og KL er dertil enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer
kan frigive 0,5 mia. kr. i 2020 i form af en Velfærdsprioritering. Det sker ved en række
initiativer, som understøtter en bedre ressourceanvendelse.
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Samtidig afskaffes det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram således,
at det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5
mia. kr.
Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,7 mia. kr. i 2020 til at dække den demografiske udvikling og udbygge kernevelfærden, herunder flere velfærdsmedarbejdere, til gavn for borgerne.
I 2020 er 3,0 mia. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2020.
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 73.806,9 mio.
kr. i 2020, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige
mv. vil udgøre 10.256,8 mio. kr. i 2020.
Regeringen og KL er enige om, at kommunernes anlægsinvesteringer udgør 19,1 mia.
kr. i 2020, hvilket er fuldt finansieret inden for de afsatte rammer. En andel af kommunernes bloktilskud på 1.000 mio. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter for 2020
holder sig inden for den aftalte ramme for anlægsudgifterne.
Der afsættes en lånepulje på i alt 250,0 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale og 400,0 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
Det er lagt til grund for aftalen, at den samlede kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering til regionernes sundhedsområde udgør 23.008,7 mio. kr. i 2020.
Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2020 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2020 for kommunerne under ét. Hvis der for 2020
sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske
en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
Der er i lighed med Aftale om kommunernes økonomi for 2017 enighed om, at nogle
kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2020 inden for en ramme på 200
mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned.
Social- og Indenrigsministeriet udmelder de kriterier, som vil ligge til grund for fordelingen af rammen for skattestigninger. Herefter ansøger kommunerne social- og indenrigsministeren om en andel af den aftalte ramme for skattestigninger.
Kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som
vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt fra en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse.
Med henblik på at understøtte dette er regeringen og KL enige om, at der etableres en
tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i 2020. Tilskudsprocenten kan
højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023.
Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på
over 200,0 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.
Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét i 2020. Balancetilskuddet udgør i 2020
-14.872,7 mio. kr.
Endvidere ydes et ekstraordinært tilskud på 3.500,0 mio. kr., hvoraf 1.500,0 mio. kr.
fordeles som grundtilskud til alle kommuner, og 2.000,0 mio. kr. fordeles på baggrund
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af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Social- og Indenrigsministeriet opgør fordelingen på baggrund af objektive kriterier for kommunernes grundlæggende
økonomiske vilkår med henblik på, at tilskuddet kan indgå i tilskudsudmeldingen for
2020.
Endvidere afsættes der en lånepulje på 500,0 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 mio. kr. i 2020.
Aftalen indebærer en justering af de gældende kommunale udgiftslofter i 2019-2022.
Udgiftslofterne for 2020-2022 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for 2020, jf. budgetlovens §
8.
Aftalen med Danske Regioner
Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med 1,5 mia. kr. i
2020 til fortsat udvikling af sundhedsvæsnet. Det er aftalt, at omprioriteringsbidraget
på sundhedsområdet og på udviklingsområdet afskaffes med virkning fra 2020.
Der er aftalt et maksimalt niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter for regionerne på 118.402,7 mio. kr. på sundhedsområdet i 2020. Nettodriftsudgifterne på
området for regional udvikling udgør 3.191,3 mio. kr. i 2020. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.
I 2020 er 1.000,0 mio. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudgetterne for 2020. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2020 indebære en modregning i regionernes bloktilskud.
Med aftalen fastsættes et niveau for de regionale anlægsudgifter på 7.300,0 mio. kr. i
2020. Der fastsættes et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 2.500,0
mio. kr. i 2020 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i
2020, svarende til 4.800,0 mio. kr. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggerierne fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og
planer.
En andel af regionernes bloktilskud i 2020 på 500,0 mio. kr. er betinget af, at regionernes budgetter for 2020 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbyggeri med kvalitetsfondsstøtte) på 2.500,0 mio. kr. med tillæg af afløb i 2020 fra puljer af statsligt projekttilskud.
Der er med aftalen forudsat frigjort 272,0 mio. kr. årligt i 2020-2025 gennem en bedre
tilrettelæggelse af patientbehandlingen til gavn for både patient og økonomi i de nye
kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Halvdelen fastholdes i den enkelte region til
øget behandlingskapacitet. De resterende 136,0 mio. kr. i 2020 er med økonomiaftalen
for 2020 prioriteret til ny sygehusaktivitet. Gevinsterne ligger ud over det aftalte teknologibidrag.
Det statslige resultatafhængige tilskud (nærhedsfinansiering) udgør 1.534,5 mio. kr. i
2020.
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Der hensættes i regionerne 1.176,5 mio. kr. i 2020 til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte, med modsvarende finansiering af de enkelte regioners deponering
via finansieringstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Regeringen afsætter et driftstilskud på 100,0 mio. kr. i 2019 til Region Midtjylland til
håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri.
Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af
aktivitetsbestemte bidrag udgør 19.912,4 mio. kr. i 2020, hvortil kommer regulering i
medfør af DUT mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme vis som
bloktilskuddet for 2020. Regionerne vil i 2020 endvidere modtage finansiering i form af
kommunernes udviklingsbidrag, som i 2020 vil udgøre 653,1 mio. kr., svarende til 112,0
kr. pr. indbygger.
Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet reduceres med 196,5 mio.
kr. i 2020 af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer, at bloktilskuddet vedrørende regional udvikling for 2020 forhøjes med 130,2
mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer en justering af de gældende regionale udgiftslofter for 2019-2022. Udgiftslofterne
for 2020-2022justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af
DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for finansåret 2020, jf. budgetlovens § 8.
Øvrige elementer i aftalerne
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til grund, at
fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget for det korrigerende beregningsgrundlag for 2017 til 2020 udgør 10,7 pct.
Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2020 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2020grundlaget neutraliseres virkningerne for de selvbudgetterende kommuner.
Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget (udskrivningsgrundlaget for 2017) korrigeret for forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, indførelse af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, fremrykning af
forhøjelse af beskæftigelsesfradragene, målrettet aldersopsparing, ændringer af forskerskatteordningen, udvidelse af DIS-ordningen, permanent boligjobordning, ophævelse af beskatning af fri telefon, ekstra pensionsfradrag, jobfradrag, udvidelse af
grundlaget for beskæftigelsesfradraget, forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget, afskaffelse af medielicens samt befordringsfradrag i yderkommuner.
Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af
grundskyld. Skønnet for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastættes til 2,8 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 5,8 pct.
Pris- og lønudviklingen på det kommunale område for 2019 til 2020 er fastsat til 2,7
pct. for serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 2,4 pct. for de samlede udgifter (inkl.
overførsler) samt til 1,9 pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en
satsreguleringsprocent for 2020 på 2,0 pct.
Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2019 til 2020 er på sundhedsområdet fastsat til 2,4 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 2,5
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pct. For anlæg er fastsat en pris- og lønudvikling på 1,9 pct., og for det samlede regionale område er pris- og lønudviklingen fastsat til 2,3 pct. (inkl. medicin).
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 er der afsat et tilskud til kommunerne til
bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2020 udgør 568,1
mio. kr. fordeles ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et årligt statsligt tilskud
til kommunerne med henblik på styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet, der i 2020
udgør 1.014,3 mio. kr., fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Der er for 2018 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal
medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag på 19.962,7 mio. kr. samt et forudsat niveau for de kommunal udgifter hertil på 22.085,3 mio. kr., jf. bekendtgørelse nr.
964 af 25. juni 2018 om opgørelse af øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018. Kommunal betalinger ud over det regional maksimale niveau overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. Den foreløbige afregnede kommunale medfinansiering for 2018 kan opgøre til 21.894,5 mio. kr. Der er således foreløbigt opsamlet
1.931,8 mio. kr. De foreløbige opgjorte resterende forudsatte kommunal betalinger på
190,8 mio. kr. opkræves af sundhedsministeren i løbet af 2019 efter nærmere bestemte regler, jf. §14, a stk. 4, i lov om regionernes finansiering.
Der er for 2019 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal
medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag på 19.408,4 mio. kr. Dertil kommer
regulering i medfør af DUT mv. Det forudsatte niveau for de kommunal udgifter hertil
er 22.432,1 mio. kr., jf. bekendtgørelse nr. 963 af 25. juni 2018 om opgørelse af øvre
grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af
sundhedsvæsenet for 2018. Kommunal betalinger ud over det regional maksimale niveau overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. Den
forudsatte betalinger til denne konto udgør 3.023,7 mio. kr. i 2019. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på 3.023,7
mio. kr., opkræver sundhedsministeren det resterende beløb i løbet af 2020 efter nærmere bestemte regler, jf. §14 a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den løbende
kommunal afregning af kommunal medfinansiering i 2019 er fastfrosset svarende til de
kommunale budgetterede udgifter for 2019.
Det forudsatte niveau for de kommunal udgifter til kommunal medfinansiering af det
regionale sundhedsvæsen for 2020 udgør 23.008,7 mio. kr., mens den øvre grænse for
regionernes indtægter fra kommunal medfinansiering for 2020 er opgjort til 19.912,4
mio. kr. Dertil kommer regulering i medfør af DUT mv. De løbende indbetalinger fra
kommunerne ud over det regionale indtægtsloft kanaliseres til staten til finansiering af
det øgede regionale bloktilskud. De forudsatte indbetalinger til staten kan således opgøres til 3.096,3 mio. kr. i 2020. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud
modsvarer de forudsatte indbetalinger på 3.096,3 mio. kr., opkræver sundhedsministeren det resterende beløb i løbet af 2021 efter nærmere bestemte regler, jf. 14 a, stk. 4,
i lov om regionernes finansiering. Den løbende kommunal afregning af kommunal medfinansiering i 2020 er fastfrosset med udgangspunkt i de kommunale budgetter for
2019.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 47,6
mio. kr. i 2020 og regionerne medfinansierer 23,8 mio. kr. i 2020 til fremtidssikring af
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den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere hhv. kommunal og regional medfinansiering
af digital infrastruktur).
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte det tætte samarbejde om
at skabe en digital og brugervenlig offentlig sektor. Der foretages en efterregulering af
kommunernes andel af udgifterne til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi med
0,2 mio. kr. i 2020.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 4,1
mio. kr. i 2020 og regionerne medfinansierer 2,0 mio. kr. i 2020 til videreførsel af Center for Offentlig Innovation.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at overføre 9,0 mio. kr. i 2019 og 2,0
mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud og 4,0 mio. kr. i 2019 til det regionale
bloktilskud fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en investeringsfond, der
skal sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor
via signaturprojekter om kunstig intelligens og digitale velfærdsløsninger. Kommunerne
medfinansierer 2,4 mio. kr. i 2019 og 11,1 mio. kr. i 2020, og regionerne medfinansierer
7,6 mio. kr. i 2019 og 12,4 mio. kr. i 2020. Kommunerne og regionernes bidrag for 2019
udmøntes gennem særskilt aktstykke, som forelægges Finansudvalget i 2019.
Med udmøntning af DUT-sagen vedr. forenkling af erhvervsfremmesystemet er kommunernes udviklingsbidrag til regional udvikling reduceret forholdsmæssigt, idet regionerne har færre opgaver under regional udvikling. For regionerne betyder DUT-sagen
vedr. forenkling af erhvervsfremmesystemet, at det regionale bloktilskud reduceres
med 600,0 mio. kr. (2019-pl) for 2019 og frem. Der optages som følge heraf en teknisk
korrektion af bloktilskuddet svarende til det lavere udviklingsbidrag fra kommunerne.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 20,3
mio. kr. i 2020 og regionerne medfinansierer 33,9 mio. kr. i 2020 af it-infrastruktur på
sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 4,0
mio. kr. i 2020 og regionerne medfinansierer 4,0 mio. kr. i 2020 til drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i
regi af MedCom.
I Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2019 er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at der foretages en efterregulering af de statsfinansierede midler til drift af de særlige pladser i det omfang, de 150 særlige pladser ikke stod klar til
brug. Pladserne blev oprettet som led i Delaftale om udmøntning af satspuljen for
2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Som følge heraf reduceres det kommunale bloktilskud med 6,3 mio. kr. i 2019, og det regionale bloktilskud reduceres med 9,7 mio. kr. i 2019.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2016 er der afsat 28,1 mio. kr. i 2019 og 30,7 mio.
kr. i 2020 til regionerne og 16,1 mio. kr. i 2019 og 17,6 mio. kr. i 2020 til kommunerne
til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og
kommuner (drift) samt bidrage til decentrale tilpasninger som følge af de forandringer,
Sundhedsdataprogrammet medfører. Midlernes anvendelse godkendes i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.
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Som et led i udmøntning af udspillet Sundhed i fremtiden blev der afsat 5,0 mio. kr. til
at understøtte en prioritering af arbejdet med cyber- og informationssikkerhed, og som
følge heraf forhøjes det kommunale bloktilskud med 2,5 mio. kr. i 2019, ligesom det regionale bloktilskud forhøjes med 2,5 mio. kr. i 2019. Midlerne udmøntes med henblik
på at styrke lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed, herunder lokale indsatser i regi af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren
2019-2022.
Som et led i udmøntning af udspillet Sundhed i fremtiden blev der afsat 20,0 mio. kr. til
styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data. Midlerne udmøntes til kommunernes og regionernes arbejde med at implementere de fælles løsninger Aftaleoversigt
og Fælles Stamkort fra programmet ”Et samlet patientoverblik.” Midlerne fordeles med
10,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2019 og 10,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019.
Som en del af udmøntningen af praktikpladsaftalen 2020-2021 overtager kommunerne
det fulde ansættelsesansvar for SOSU-assistentelever. Det er aftalt, at der overføres
151,2 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til det kommunale bloktilskud.
Regeringen og KL er enige om, at det kommunale bloktilskud forhøjes med 6,2 mio. kr. i
2019 til kommunernes udgifter til Udbetaling Danmark til forberedelse af implementering af en ligedeling af børne- og ungeydelsen.
Regeringen og KL er enige om, at Skatteministeriet overtager kommunernes it-system
Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E) til beregning af ejendomsskat. Regeringen og
KL er som følge heraf enige om at reducere det kommunale bloktilskud med 17,6 mio.
kr. i 2020 til Skatteministeriets overtagelse af it-systemet E&E. Udviklings- og Forenklingsstyrelsens låneramme hæves som konsekvens af overtagelsen med 145,7 mio. kr.
Finansudvalget forelægges på et senere tidspunkt et aktstykke om de tilretninger, der
skal foretages i E&E med henblik på at tilpasse systemet til anvendelse i statslig kontekst.
Regeringen og KL er enige om at forhøje det kommunale bloktilskud med 19,8 mio. kr. i
2020 som følge af mindreudgifter i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) i 2018.
Regeringen og KL er enige om en teknisk omlægning af DUT-sag vedr. Forberedende
Grunduddannelse (FGU). Som følge heraf forhøjes det kommunale bloktilskud med
32,5 mio. kr. i 2019 og 42,4 mio. kr. i 2020.
Med Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 30,3 mio. kr. i 2020 til styrkelse af
praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne.
I forlængelse af aftale om kommunernes økonomi for 2019 og Aftale om en forenklet
beskæftigelsesindsats er regeringen og KL enige om, at det kommunale bloktilskud forhøjes med 27,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem som følge af ensretning af lønudgifter til
løntilskud. Skønnet for kommunernes overførselsudgifter i 2020 er nedjusteret tilsvarende.
Regeringen og Danske Regioner er enige om at reducere det regionale bloktilskud med
92,6 mio. kr. i 2019 i forbindelse med omlægning af den statslige aktivitetspulje som
følge af et nyt statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen (nærhedsfinansiering), jf. aktstykke nr. 92 af 14. marts 2019.
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Som følge af en teknisk omlægning af DUT-sag vedrørende oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi overføres 4,0 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i 2020
fra det regionale bloktilskud til sundhedsområdet til det regionale bloktilskud til udviklingsområdet. I Aftale om regionernes økonomi for 2019 blev det regionale bloktilskud
til udviklingsområdet reduceret som følge af DUT-sagen, selvom reduktionen skulle
angå bloktilskuddet for det regionale sundhedsområde.
Der gives adgang til, at Erhvervsstyrelsen i 2019 via § 08.32.19. Pulje under Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse kan overføre tilbagebetalte tilskud vedrørende erhvervsfremme til regionerne. Regionerne kan ikke anvende de tilbagebetalte tilskud til at deltage i eller finansiere erhvervsfremmeaktiviteter.
Som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet afsættes
6,0 mio. kr. i 2019 og 6,2 mio. kr. i 2020 til regulering af omprioriteringsbidraget for regional udvikling som følge af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.
Med Aftale om finansloven for 2018 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. i
perioden 2020-2021 til at nedbringe ventetiderne til behandling af voldtægtsofre.
Med udmøntning af udspillet Sundhedsdata i fremtiden blev der afsat 1,0 mio. kr. i
2019 til at skabe overblik over datakilder og registre på tværs af dataansvarlige myndigheder.
Med Aftale om finansloven for 2018 og i forlængelse af En læge tæt på dig blev der afsat 35,5 mio. kr. i 2019 og 33,8 mio. kr. i 2020 til efteruddannelse af praksispersonale,
fastholdelse af ældre læger og til at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin mv.
Med Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 4,5 mio. kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. i
2020 til at styrke skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning.
Med Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2019 og 30,7 mio. kr.
årligt fra 2020 og frem til intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams (IBUS) til styrkelse af den tidlige, målrettede og intensive specialiserede indsats.
Med Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 25,0 mio. kr. i 2019 og 25,6 mio. kr. i
2020 til at nedbringe ventetider til høreapparatbehandling.
Med Aftale om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev der
afsat 5,0 mio. kr. i 2019 og 5,1 mio. kr. i 2020 til en større udbredelse af de regionale
akutte udrykningsteams med henblik på at sikre bedre geografisk dækning.
Som led i udmøntningen af Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 2,0 mio. kr. i
2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet.
Med Aftale om finansloven for 2019 blev det besluttet, at det i regelgrundlaget præciseres, at borgere ikke skal kunne opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign.
ved ophold på en kommunal akutplads. Som følge heraf afsættes en pulje på 37,9 mio.
kr. i 2019 til efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser.
Ligeledes afsættes der i tillæg til aftalen med KL en lånepulje på 200,0 mio. kr. for 2020
til anlægsinvesteringer i kommunerne på det ordinære anlægsområde.
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I 2020 ydes et tilskud til kommuner på 707,1 mio. kr. i forlængelse af, at der med finansloven for 2019 blev etableret en ekstraordinær overgangsordning for 2019 og
2020 for de kommuner, der får mindre i udligning som følge af en opdatering fra 2019
af det aldersbestemte udgiftsbehov. Tilskuddet var oprindeligt betinget af, at den enkelte kommune ikke forhøjede skatten, men denne betingelse gælder ikke for 2020.
I 2020 ydes et tilskud til kommuner på 1.123,5 mio. kr. i forlængelse af, at det med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 blev aftalt, at der i
2019 og 2020 ydes et tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision af
uddannelsesstatistikken, der blev gennemført i 2017. Tilskuddet var oprindeligt betinget af, at den enkelte kommune ikke forhøjede skatten, men denne betingelse gælder
ikke for 2020.
I 2019 afregnes en tilbagebetaling til kommunerne i hovedstadsområdet på 25,3 mio.
kr. Der er tale om en restpulje efter § 19 i udligningsloven til kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder. Beløbet blev opkrævet fra hovedstadskommunerne i 2018 og skulle have været afregnet med kommunerne ultimo 2018. Men udbetalingen til kommunerne blev ved en fejl forsinket, og foreslås derfor i stedet afregnet i 2019.
Generelle tilskud til kommunerne i 2020
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til
samtlige kommuner et årligt tilskud.
Det generelle tilskud til kommunerne for finansåret 2020 søges fastsat til 63.967,8 mio.
kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2020 udgør
balancetilskuddet -14.872,7 mio. kr.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for pris- og lønudvikling.
Det generelle tilskud til kommunerne for 2020 er reguleret som følge af Det Udvidede
Totalbalanceprincip, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
På det kommunale bloktilskud for 2020 foretages en foreløbig regulering på 2.536,5
mio. kr. vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2018 til 2020 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra
2016 til 2018 på -2.670,7 mio. kr. Det kommunale bloktilskud reguleres permanent med
-2.047,6 mio. kr. vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2017 til 2018.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2020 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov
for finansåret 2020.
Beskæftigelsestilskud i kommuner i 2020
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til
samtlige kommuner et årligt beskæftigelsestilskud.
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for finansåret 2020 søges fastsat til 10.256,8
mio. kr.
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I vedlagte bilag 2 er givet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for finansåret 2020.
Generelle tilskud til kommuner i 2019
De generelle tilskud til kommunerne for 2019 forhøjes med 306,6 mio. kr. som følge af
Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og reduceres med 82,7 mio. kr. som følge af andre reguleringer. Reguleringer, der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2019, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2019.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2019, der optages på forslag til lov
om tillægsbevilling for finansåret for 2019, specificeres således:
§ 15.91.11. Kommunerne (Lovbunden)
20. Statstilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ………..…..… 223,9 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2019
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2019 søges reduceret med 243,2 mio. kr.
Tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og
regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Derudover søges beskæftigelsestilskuddet for 2018 efterreguleret med en reduktion på
140,2 mio. kr. Den endelige opgørelse af tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
I vedlagte bilag 2 er angivet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2019.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2019, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ……..……… -243,2 mio. kr.
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………….…-140,2 mio.kr.
Generelle tilskud til regioner i 2020
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Efter lov om regionernes finansiering yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud
med regulering for pris- og lønudvikling.
Tilskuddet til finansiering af sundhedsområdet søges fastsat til 99.058,9 mio. kr. i 2020,
og tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 1.953,4
mio. kr. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2019.
Det generelle tilskud til regionerne for 2020 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip, jf. lov om regionernes finansiering.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2020 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for 2020.
Generelle tilskud til regioner i 2019
De generelle tilskud til regionerne for 2019 søges forhøjet med 160,4 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 600,0 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af Det
Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om regionernes finansiering, samt reduceret
med 177,6 mio. kr. på sundhedsområdet og forhøjet med 145,0 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af andre reguleringer. Reguleringer der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2019, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2019.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner……………...… -17,2 mio. kr.
20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………….…..-455,0 mio. kr.
Andre bevillingsforhold
Med henblik på at etablere en investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger overføres 2,4 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud og 7,6 mio.
kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger (nyoprettet hovedkonto)
10. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud …….……10,0 mio. kr.
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Til finansiering af udgifterne til forberedelse af implementering af en ligedeling af
børne- og ungeydelsen overføres 6,2 mio. kr. i 2019 til det kommunale bloktilskud,
heraf overføres 4,0 mio. kr. fra § 09.11.79. Reserver og budgetregulering og 2,2 mio. kr.
fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. Ændringerne for finansåret 2019,
der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 09.11.79. Reserver og budgetregulering
80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……….……..……..…………... -4,0 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………….…………..……….. -2,2 mio. kr.
Med henblik på at afregne restpuljen efter § 19 i udligningsloven til kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder afsættes 25,3 mio. kr. i 2019. Beløbet
blev opkrævet fra hovedstadskommunerne i 2018, men udbetalingen til kommunerne
blev ved en fejl forsinket, og foreslås derfor i stedet afregnet i 2019. Ændringerne for
finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019,
specificeres således:
§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne
10. Særligt vanskeligt stillede kommuner
Udgift
42. Overførsler til kommuner og regioner .……………………….. 25,3 mio. kr.
Med henblik på at styrke lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed,
herunder lokale indsatser i regi af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-2022, overføres 2,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud og 2,5
mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling
for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om
finansloven for 2018
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…….……..…………………..…. -5,0 mio. kr.
Med henblik på at skabe overblik over datakilder og registre på tværs af dataansvarlige
myndigheder overføres 1,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79.
Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag
til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om
finansloven for 2018
Udgift
49. Reserver og budgetregulering………………………………….. -1,0 mio. kr.
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Med henblik på at sikre efteruddannelse af praksispersonale og øget dimensionering af
hoveduddannelsesforløb i almen medicin mv. overføres 35,5 mio. kr. til det regionale
bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018. Ændringerne for finansåret 2019, der
optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018
Udgift
49. Reserver og budgetregulering……….……..……………………..... -35,5 mio. kr.
Med henblik på at styrke sektorsammenhænge og innovativ brug af data ved hjælp af
de fælles løsninger Aftaleoversigt og Fælles Stamkort fra programmet ”Et samlet Patientoverblik” overføres 10,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud og 10,0 mio. kr. til
det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om
finansloven for 2018
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…….……..……………………. -20,0 mio. kr.
Som led i efterreguleringen af den statslige finansiering af 150 særlige pladser i psykiatrien overføres 6,3 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 samt 9,7 mio. kr. fra
det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Ændringerne for
finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019,
specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud
Udgift
49. Reserver og budgetregulering .………………….…………….. 16,0 mio. kr.
Med henblik på at sikre bedre geografisk dækning af de regionale akutte udrykningsteams overføres 5,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver
og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022
Udgift
49. Reserver og budgetregulering……….……..………….……….. -5,0 mio. kr.
Med henblik på nedbringelse af ventetider for høreapparatbehandling overføres 25,0
mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling
for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
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62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……….……..………….…….. -25,0 mio. kr.
Med henblik på at understøtte hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet samt fokus på
brede behandlingsvejledninger, således at disse er ensartet over hele landet, overføres
2,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering.
Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2019, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
63. Pulje til sundhedsindsatser
Udgift
49. Reserver og budgetregulering………………..……..………….. -2,0 mio. kr.
Med henblik på at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift) overføres 16,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud samt
28,1 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
70. Synlighedsreform drift
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…….……..………………….... -44,2 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. stop for egenbetaling på kommunale akutpladser
(bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje) overføres 27,1 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der
optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………………………………..27,1 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………………………….…..-27,1 mio. kr.
Med henblik på at styrke skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning overføres 4,5 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra §
16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sclerose. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sclerose
10. Styrket indsats i forhold til sklerose/national handlingsplan for sclerose
Udgift
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46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud………..... -4,5 mio. kr.
Med henblik på at nedbringe ventetiderne til behandling af voldtægtsofre overføres 3,0
mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.51.76. Regionale voldtægtscentre.
Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.51.76. Regionale voldtægtscentre
10. Regionale voldtægtscentre
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner……………...….. -3,0 mio. kr.
Med henblik på at styrke børne- og ungepsykiatrien overføres 30,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams. Ændringerne for finansåret 2019, der optages
på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams
10. Intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner…………….…. -30,0 mio. kr.
Med henblik på håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i
kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri i Region Midtjylland overføres 100,0 mio. kr. i
2019 til § 16.91.62. Tilskud til Region Midtjylland fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Midlerne udbetales herfra som driftstilskud til Region Midtjylland. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.91.62. Tilskud til Region Midtjylland (nyoprettet hovedkonto)
10. Tilskud til Region Midtjylland
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ………….……100,0 mio. kr.
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
21. Sundhedsreform
Udgift
49. Reserver og budgetregulering………….……..…………….. -100,0 mio. kr.
Med henblik på efterregulering af opkrævet egenbetaling fra borgere med ophold på
en kommunal akutplads, der lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for
kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen 2017, i 2018 og frem til og med februar 2019 overføres 37,9 mio. kr. i 2019 til § 16.91.63. Efterregulering af opkrævet
egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser fra § 35.11.01. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.91.63. Efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser (nyoprettet hovedkonto)
10. Efterregulering af kommunale akutpladser
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner…………………37,9 mio.
kr.
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§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………………-37,9 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. forbud mod indflytning for kontanthjælpsmodtagere
i udsatte boligområder (lov nr. 1322 af 27. november 2018 om lov om ændring af almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje) overføres 0,2 mio. kr. i
2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og
budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………………………………….0,2 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering……………………………...…….-0,2 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om
aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner (lov nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven) overføres 0,3 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering………………………….…………0,3 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering……………………………………-0,3 mio. kr.
Som følge af en teknisk omlægning af DUT-sag vedr. Forberedende Grunduddannelse
(FGU) forhøjes det kommunale bloktilskud med 32,5 mio. kr. i 2019 fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering
46. Reserve til teknisk regulering af den kommunale serviceramme
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………………..……..……….. -32,5 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. Aftale om justeringer af folkeskolen fra januar 2019
(lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen) overføres 79,0 mio. kr. i
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2019 fra § 35.11.19. Regeringsreserve til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering
49. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om justeringer af folkeskolen
Udgift
49. Reserver og budgetregulering………………………..…………79,0 mio. kr.
§ 35.11.19. Regeringsreserve
10. Regeringsreserve
Udgift
49. Reserver og budgetregulering……………………….…………-79,0 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. administrative udgifter for Udbetaling Danmark forbundet med administration af mediechecken (lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love)
overføres 4,8 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
21.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages
på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering
68. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed mv. (mediecheck) (nyoprettet underkonto)
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………………………4,8 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………………………-4,8 mio. kr.
Med henblik på at reducere omprioriteringsbidraget for regional udvikling som følge af
udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet overføres 6,0 mio. kr.
til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2019, specificeres således:
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……..……………. -6,0 mio. kr.

Fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overføres 9,0 mio. kr. i 2019 til det kommunale bloktilskud samt 4,0 mio. kr. i 2019 til det regionale blokstilskud fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2019, specificeres således:
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
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Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……..……………. -13,0 mio. kr.
Øvrige bevillingsforhold
Efter budgetloven kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i
forbindelse med det årlige aktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat,
kommuner og regioner.

c.

Særskilt forelæggelse for Finansudvalget af de søgte tilskudsbeløb sker under henvisning til § 14 og § 23 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
og til § 3 i lov om regionernes finansiering.
Forelæggelse af fremskrivningsprocenten for kommunernes statsgaranterede udskrivningsgrundlag sker under henvisning til § 7 i lov om kommunal indkomstskat, og forelæggelsen af reguleringsprocenten for fastlæggelse af den afgiftspligtige grundværdi
sker under henvisning til § 1 i lov om kommunal ejendomsskat.
Finansministeren kan med tilslutning fra Finansudvalget i forbindelse med det årlige
aktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner m.v. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner,
jf. budgetlovens § 8, stk. 1.

d. Finansministeriet har forhandlet med de respektive ministerier om de forhold, som
vedrører disse ministeriers ressort, samt med KL og Danske Regioner.

e. Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at bloktilskud til kommuner og regioner for finansåret 2019 fastsættes til henholdsvis 62.327,7 mio. kr. og 98.850,3 mio. kr., og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019 optages følgende:
Udgift

Indtægt

Mio. kr.

Mio. kr.

§ 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier
og digitale velfærdsløsninger (nyoprettet hovedkonto)

10,0

§ 09.11.79. Reserver og budgetregulering

-4,0

§ 15.91.03. Statstilskud til regioner
….…………………

-472,2

§ 15.91.11. Kommunerne …………………………………

223,9

§ 15.91.12. Særtilskud til kommuner
……..……………
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne …
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering

25,3
-383,4
-194,6

-
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§ 16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose

-4,5

-

§ 16.51.76. Regionale voldtægtscentre

-3,0

-

§ 16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive
børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams

-30,0

-

§ 16.91.62. Tilskud til Region Midtjylland (nyoprettet hovedkonto)

100,0

-

§ 16.91.63. Efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser (nyoprettet hovedkonto)

37,9

-

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering

0,5

-

§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering

46,5

-

§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering

4,8

-

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

-91,5

-

§ 35.11.19. Regeringsreserve

-79,0

-

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019 optages følgende tekstanmærkninger under § 8:
”Tekstanmærkning ad 08.32.19.
Erhvervsministeren bemyndiges til at overføre tilbagebetalte tilskud vedrørende erhvervsfremme til regionerne i 2019. Regionerne kan ikke anvende de tilbagebetalte tilskud til at deltage i eller finansiere erhvervsfremmeaktiviteter. "
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019 optages følgende tekstanmærkninger under § 9:
’’Tekstanmærkning 09.31.06.
Skatteministeren bemyndiges til at overtage it-systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E) fra kommunerne. Skatteministeren bemyndiges samtidig til at udbetale op
til 145,7 mio. kr. i 2019 til KOMBIT A/S og dennes leverandør som kompensation for udgifter til udvikling af E&E, herunder udgifter til leverancer fra Ejendomsstamregistret
(ESR).’’
Udviklings- og Forenklingsstyrelsens låneramme hæves som konsekvens af overtagelsen af E&E med 145,7 mio. kr. i 2019.
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2019 til det regionale bloktilskud fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag som følge af midler fra den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud til udviklingsområdet i 2019 med 6,0 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til reduktion af omprioriteringsbidraget for regional udvikling som følge af udmøntning af
Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 150,3 mio. kr.
i 2019 som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2019 til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud i forbindelse med efterregulering af den
statslige finansiering af driften af de 150 særlige pladser i psykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 3,0
mio. kr. fra § 16.51.76.10. Regionale voldtægtscentre til at nedbringe ventetiderne til
behandling.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 28,1
mio. kr. fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 2,5
mio. kr. fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,
jf. Aftale om finansloven for 2018 til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 1,0
mio. kr. fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,
jf. Aftale om finansloven for 2018 til at skabe overblik over datakilder og registre på
tværs af dataansvarlige myndigheder.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 35,5
mio. kr. fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,
jf. Aftale om finansloven for 2018 til efteruddannelse af praksispersonale, fastholdelse
af ældre læger og til at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin mv.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 4,5
mio. kr. fra § 16.51.54.10. Styrket indsats i forhold til sklerose/national handlingsplan
for sclerose til at styrke skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning.”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 10,0
mio. kr. fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,
jf. Aftale om finansloven for 2018 til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af
data.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 30,0
mio. kr. fra § 16.53.42.10. Intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams til styrkelse af den tidlige, målrettede og intensive specialiserede indsats.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 25,0
mio. kr. fra § 16.11.79.62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet til nedbringelse af ventetider på høreapparatbehandling.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 5,0
mio. kr. fra § 16.11.79.60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 til
at sikre en større udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på at
sikre bedre geografisk dækning.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 2,0
mio. kr. fra § 16.11.79.63. Pulje til sundhedsindsatser til at understøtte hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet samt fokus på brede behandlingsvejledninger, således at
disse er ensartet over hele landet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2019 fra § 15.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet til § 15.91.03.20. Statstilskud til udviklingsområder vedr.
oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,0 mio. kr. i 2019 til det kommunale bloktilskud fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag som følge af midler fra den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,4 mio. kr. i 2019 fra det kommunale
bloktilskud til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 6,2
mio. kr., heraf 4,0 mio. kr. fra § 09.11.79. Reserver og budgetregulering og 2,2 mio. kr.
fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, til kommunernes udgifter til Udbetaling Danmark til forberedelse af implementering af en ligedeling af børne- og ungeydelsen.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 150,3
mio. kr. i 2019 som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 6,3 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud
i 2019 til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud i forbindelse med efterregulering af den
statslige finansiering af driften af de 150 særlige pladser i psykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 16,1
mio. kr. fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 2,5
mio. kr. fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,
jf. Aftale om finansloven for 2018 til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 10,0
mio. kr. fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,
jf. Aftale om finansloven for 2018 til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af
data.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 32,5
mio. kr. fra § 20.11.79. Reserve og budgetregulering til den kommunale serviceramme
som følge af en teknisk omlægning af DUT-sag vedr. Forberedende Grunduddannelse
(FGU).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at udbetale 25,3 mio. kr. i 2019 til kommunerne i hovedstadsområdet. Beløbet fordeles på kommunerne i forhold til beskatningsgrundlaget. Der er tale om en restpulje efter § 19 i udligningsloven til kommuner i
hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder. Beløbet blev opkrævet fra hovedstadskommunerne i 2018, men udbetalingen til kommunerne blev ved en fejl forsinket, og foreslås derfor i stedet afregnet i 2019.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.91.62.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udbetale tilskud til Region Midtjylland
på 100,0 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.21. Sundhedsreform til håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.63.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 37,9 mio. kr. i 2019 til §
16.91.63. Efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til udbetaling af kommunernes opkrævede egenbetaling fra borgere med ophold på en kommunal akutplads i
perioden 2018 og frem til og med februar 2019. Kommunerne skal i 2020 fremsende en
opgørelse over det faktiske beløb, der er tilbagebetalt i perioden med henblik på endelig afregning.”
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Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019 optages følgende tekstanmærkninger under § 21:
”Tekstanmærkning ad 21.11.79.68.
Kulturministeren bemyndiges til at overføre 4,8 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 21.11.79.68. Lov om ændring af lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed mv. (mediecheck). Midlerne overføres herfra til det kommunale
bloktilskud som følge af DUT-sag vedr. administrative udgifter for Udbetaling Danmark
forbundet med administration af mediechecken (lov nr. 1548 af 18. december 2018 om
ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social
pension og forskellige andre love).”

Vedrørende finansåret 2020
På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages følgende:
Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 11,6 mio. kr.
fra det kommunale bloktilskud i 2020 og 5,8 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2020
til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere hhv. kommunal og regional medfinansiering af digital infrastruktur). På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering……………………. 17,4 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres
36,0 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2020 og 18,0 mio. kr. fra det regionale
bloktilskud i 2020 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring
af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere hhv. kommunal og regional medfinansiering af digital infrastruktur). På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således
følgende:
§ 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter……………………. 54,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres
4,1 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2020 og 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2020 til § 07.12.02.80. Center for offentlig innovation til videreførsel af Center
for Offentlig Innovation. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 07.12.02.80. Center for offentlig innovation (nyoprettet underkonto)… 6,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at overføre 11,1
mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud og 12,4 mio. kr. i 2020 fra det regionale
bloktilskud til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og velfærdsløsninger. På
forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger (nyoprettet hovedkonto)………………………………………23,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres
17,6 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen……………………..17,6 mio. kr.
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Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud
til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 99.058,9 mio. kr. i 2020, og at tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver fastsættes til 1.953,4 mio. kr. i
2020. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.03. Statstilskud til regioner ………………………………..... 101.012,3 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2020 fastsættes til 63.967,8 mio. kr., hvoraf 4.000,0
mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Af statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2020 udgør balancetilskuddet
-14.872,7 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.11. Kommunerne ……………………………………………….. 63.967,8 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 147,5 mio. kr. i 2020. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.10. Særligt vanskeligt stillede kommuner ………………. 147,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes
et tilskud til kommunerne på 568,1 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2020
optages således følgende:
§ 15.91.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud ………………………………. 568,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes
et tilskud til de kommuner, der for 2020 gennemfører en skattenedsættelse inden for
en tilskudsramme på 150,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages
således følgende:
§ 15.91.12.60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten ……. 150,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres
101,4 mio. kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering i 2020 til § 15.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed mv. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. På forslag til finanslov for finansåret
2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed ………………. 101,4 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes
et tilskud på 707,1 mio. kr. til en ekstraordinær overgangsordning til de kommuner, der
får mindre i udligning som følge af en opdatering vedr. 2019 af det aldersbestemte udgiftsbehov. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.79. Tilskud til kommuner med udligningstab som følge af ændret kontering
af ældreudgifter………………………………………………………..707,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes
et tilskud til kommunerne på 1.014,3 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen. På forslag
til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
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§ 15.91.12.80 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen ……………. 1.104,3 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres
1.062,3 mio. kr. i 2020 fra § 16.65.10.10. En værdig ældrepleje til § 15.91.12.84. Tilskud
til kommuner til en værdig ældrepleje. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. På forslag til finanslov for finansåret
2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.84. Tilskud til kommuner til en værdig ældrepleje (nyoprettet underkonto)
..………. 1.062,3 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes
et ekstraordinært tilskud til kommunerne på 3.500,0 mio. kr. På forslag til finanslov for
finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.91. Tilskud til kommunernes likviditet …………………. 3.500,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes
et tilskud på 1.123,5 mio. kr. til de kommuner, der fra 2019 er blevet ramt af tab som
følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. På forslag til
finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.95. Tilskud til kommuner, der har tab som følge af revision af uddannelsesstatistikken (nyoprettet underkonto)..………………………...1.123,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestilskud til kommunerne i 2020 fastsættes til 10.256,8 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.13.10. Beskæftigelsestilskud til kommuner …………..….10.256,8 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres
20,3 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud og 33,9 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17.10. Styrelsen for sundhedsdata, almindelig virksomhed til
medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og
Fælles Medicinkort m.fl.). På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således
følgende:
§ 16.11.17.10. Styrelsen for sundhedsdata, almindelig virksomhed…...…. 54,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et
statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.534,5 mio. kr. i 2020 til
finansiering af regionernes sundhedsvæsen. På forslag til finanslov for finansåret 2020
optages således følgende:
§ 16.51.74. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen (nyoprettet hovedkonto)……..……………………………………...…1.534,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres
4,0 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud og 4,0 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til § 16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til
medfinansiering af drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til
Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
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§ 16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH)…. 8,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der ydes et tilskud på 1.176,5 mio. kr. i 2020 til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne.
På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 16.91.60.20. Tilskud til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne (nyoprettet underkonto)…………….……..… 1.176,5 mio. kr.
På forslag til finanslov for 2020 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 23,8 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2020, heraf 5,8 mio. kr. til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til
fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur samt 18,0 mio. kr. til § 07.12.02.40.
Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2020 til § 07.12.02.80. Center for offentlig innovation til videreførsel af Center for Offentlig Innovation.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 12,4 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2020 til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud til udviklingsområdet i 2020 med 6,2 mio. kr. til reduktion af omprioriteringsbidraget for regional udvikling som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 33,9 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2020 til § 16.11.17.10. Styrelsen for sundhedsdata, almindelig virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)”.
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til § 16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret
Hjemmemonitorering i regi af MedCom.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 3,1
mio. kr. fra § 16.51.76.10. Regionale voldtægtscentre til at nedbringe ventetiderne til
behandling.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 30,7
mio. kr. fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift).”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 33,8
mio. kr. fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,
jf. Aftale om finansloven for 2018 til efteruddannelse af praksispersonale, fastholdelse
af ældre læger og til at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin mv.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 3,1
mio. kr. fra § 16.51.54.10. Styrket indsats i forhold til sklerose/national handlingsplan
for sklerose til at styrke skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 30,7
mio. kr. fra § 16.53.42.10. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams til styrkelse af den tidlige, målrettede og intensive specialiserede indsats.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 25,6
mio. kr. fra § 16.11.79.62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet til nedbringelse af ventetider på høreapparatbehandling.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 5,1
mio. kr. fra § 16.11.79.60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 til
at sikre en større udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på at
sikre bedre geografisk dækning.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 2,0
mio. kr. fra § 16.11.79.63. Pulje til sundhedsindsatser til at understøtte hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet samt fokus på brede behandlingsvejledninger, således at
disse er ensartet over hele landet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,3 mio. kr. i 2020 fra § 15.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet til § 15.91.03.20. Statstilskud til udviklingsområder vedr.
oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 151,2 mio.
kr. i 2020 som følge af udmøntningen af praktikpladsaftalen 2020-2021 mellem Danske
Regioner og KL for bl.a. SOSU-assistentuddannelsen.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Uanset bestemmelserne i lov nr. 447 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet
til kommunerne ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges social- og indenrigsministeren til inden den 5. november 2019 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse for 2020 af en bestemt størrelse ikke vil
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indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af
den kommunale skatteudskrivning.
Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de
strukturelle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig
tilpasning.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 47,6 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud, heraf 11,6 mio. kr. til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur samt 36,0 mio. kr. til §
07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,2 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra § 35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 til
medfinansiering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,1 mio. kr. i 2020 fra det kommunale
bloktilskud til § 07.12.02.80. Center for offentlig innovation til videreførsel af Center for
Offentlig Innovation.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag som følge af midler fra den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 11,1 mio. kr. i 2020 fra det kommunale
bloktilskud til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 17,6 mio. kr. i 2020 fra det kommunale
bloktilskud til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen til overtagelse af it-systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E).’’
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 19,8 mio.
kr. i 2020 som følge af efterregulering i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) vedrørende 2018.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 20,3 mio. kr. i 2020 fra det kommunale
bloktilskud til § 16.11.17.10. Styrelsen for sundhedsdata, almindelig virksomhed til
medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og
Fælles Medicinkort m.fl.).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2020 fra det kommunale
bloktilskud til § 16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til
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medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2020 med 17,6
mio. kr. fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 27,7 mio.
kr. i 2020 som følge af ensretning af kontering af lønudgifter til løntilskud.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 151,2 mio.
kr. i 2020 som følge af udmøntningen af praktikpladsaftalen 2020-2021 mellem Danske
Regioner og KL for bl.a. SOSU-assistentuddannelsen.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2020 med 42,4
mio. kr. fra § 20.11.79. Reserve og budgetregulering til den kommunale serviceramme
som følge af en teknisk omlægning af DUT-sag vedr. Forberedende Grunduddannelse
(FGU).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 30,3 mio.
kr. i 2020 fra § 20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne til opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.10.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 147,5 mio. kr.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.40.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at fordele tilskud på 568,1 mio. kr.
til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den
enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2020, der
anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for
2020.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.60.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2020-2023 at yde tilskud
til de kommuner, der for 2020 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen
opgøres som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i
udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift til erhvervsejendomme.
Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 150,0 mio. kr. for 2020, 100,0 mio. kr. for hvert af årene
2021 og 2022 og 50,0 mio. kr. for 2023.
Stk. 3. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2020
kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i
2023.
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Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2021-2023 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til
kommunen efter stk. 1.
Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2020, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens
skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner
ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning for årene 2021-2024.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.75.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 101,4 mio. kr. i 2020 fra §
16.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed mv. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.79.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at yde tilskud til de kommuner, der
får mindre i udligning som følge af en opdatering vedr. 2019 af det aldersbestemte udgiftsbehov. Tilskuddet udgør 707,1 mio. kr. og fordeles af social- og indenrigsministeren.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.80.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 1.104,3
mio. kr. i 2020 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.84
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 1.062,3 mio. kr. i 2020 fra
§16.65.10.10. En værdig ældrepleje til §15.91.12.84. Tilskud til kommuner til en værdig
ældrepleje. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.91.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at fordele et tilskud på 3.500,0
mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500,0 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000,0 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til
kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.95.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at yde tilskud til de kommuner, der
har tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017.
Tilskuddet udgør 1.123,5 mio. kr. og fordeles af social- og indenrigsministeren.”
På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkninger under
§ 16:
”Tekstanmærkning ad 16.51.74.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2020 at afsætte et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.534,5 mio. kr. til finansiering af regionernes
sundhedsvæsen.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til
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sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat
finansieringsprofil.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om
tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud,
ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering
af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.20.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 1.176,5 mio. kr. i
2020 til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne. Af midlerne udbetales
416,6 mio. kr. til Region Hovedstaden, 285,6 mio. kr. til Region Midtjylland, 137,2 mio.
kr. til Region Nordjylland, 53,8 mio. kr. til Region Sjælland og 283,3 mio. kr. til Region
Syddanmark."

Statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2017 til 2020 udgør 10,7 pct.
Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Herudover søges om tilslutning til, at det skøn for stigning i udskrivningsgrundlaget,
som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 2,8 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 5,8 pct.

Omfordeling mellem udgiftslofter
Endelig anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1, omfordeles 102,5 mio. kr. i 2019, 3.382,5 mio. kr. i 2020, 3.882,5 mio. kr. i 2021 samt 4.382,5
mio. kr. i 2022 fra det statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.
Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1, omfordeles
108,5 mio. kr. i 2019 og 1.650,1 mio. kr. i 2020 og frem fra det statslige delloft for
driftsudgifter til det regionale delloft for sundhedsområdet.
Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1, omfordeles
6,0 mio. kr. i 2019 og 30,2 mio. kr. i 2020 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for udvikling.
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København, den 16. september 2019

Nicolai Wammen

/Simon Pasquali
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Bilag 3 til aktstykket: Regulering af statstilskud til regioner til sundhedsområdet
Bilag 3
Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2019

Foreløbig
pulje 2020

BO 2021

BO 2022

(2019-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. Kommune- og regionsaftalen
2019 vedr. 2020, overført tilskudspulje, jf. akt 148 af
21. juni 2018

96.949,2

96.936,9

96.978,0

96.978,0

-

2.229,5

2.230,5

2.230,5

96.949,2

99.166,4

99.208,5

99.208,5

-

-

-

13,6

4,0

1,4

1,0

0,7

Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til
psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper *) 1)

2,0

-

-

-

Lov nr. 729 af 8. juni 2018 om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)

-2,7

-1,8

-1,8

-1,8

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring
og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven

-2,3

-1,5

-1,5

-1,5

Lov nr. 272 af 26. marts 2019 om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og fortsat sygehusbehandling
af visse personer uden bopæl i Danmark)

-11,5

-23,6

-23,6

-23,6

Lov nr. 1519 af 18. december 2018 om ændring af lov
om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om
euforiserende stoffer (Eksport af cannabisbulk, brug af
pesticider, kontraktudlægning,
tilskudsordning, gebyrer m.v.)

12,0

14,3

15,4

-

Lov nr. 1711 af 27. december 2018 om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge
af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).

0,8

1,1

1,1

1,1

Pris- og lønregulering 2019-2020
I alt

II. Lov- og cirkulæreprogram

Sundheds- og Ældreministeriet
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft
(Kræftplan III) 1)
Lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og
strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven), bekendtgørelse nr. 85 af 2. februar 2018 om brug af radioaktive
stoffer, bekendtgørelse nr. 86 af 2. februar 2018 om
brug af strålingsgeneratorer og bekendtgørelse nr. 669
af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
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Bilag 3
Korrigeret
pulje 2019

Foreløbig
pulje 2020

BO 2021

BO 2022

(2019-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

-

0,6

0,8

1,0

Beslutning om indførelse af mulighed for anonym levende nyredonation, jf. Sundhedsstyrelsens redegørelse – Anonym levende nyredonation.

0,4

0,2

0,2

0,2

Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte
abstinenser hos personer med et stofmisbrug)

9,5

19,5

19,5

19,5

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

69,5

96,7

96,7

91,5

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation

4,6

0,1

0,1

0,1

Klinisk kvalitetsdatabase for psykologområdet 1)

1,1

0,6

0,6

0,6

-

-

-

-1,0

Bekendtgørelse nr. 648 af 28. juni 2019 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv. samt tilhørende vejledning

3,6

8,2

8,2

8,2

Anbefalinger om Intensiv behandling til mennesker
med svær psykisk lidelse

69,4

71,7

71,7

71,7

I alt

160,4

187,5

188,4

180,3

Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi, jf. finansloven for 2019 1)

-

-

-

-1,0

I alt

-

-

-

-1,0

160,4

187,5

188,4

179,3

Mio. kr.

Bekendtgørelse nr. 1748 af 21. december 2018 om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgørelse nr. 1749
af 21. december 2018 om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr

Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til
fodterapi i praksissektoren.

Børne- og Undervisningsministeriet

I alt, lov- og cirkulæreprogram

III. Andre reguleringer
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Bilag 3
Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2019

Foreløbig
pulje 2020

BO 2021

BO 2022

(2019-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en balanceret udvikling af den regionale økonomi

-214,3

-196,5

-196,5

-196,5

Omlægning af den statslige aktivitetspulje (aktstykke
nr. 92)

-92,6

-

-

-

Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 2028 1)

-

-

-

-

Regional medfinansiering af ny finansieringsmodel for
CPR-data 1) *)

-

-

-

-

Regional medfinansiering af fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere kommunal medfinansiering af digital infrastruktur)*

-

-23,8

-

-

Regional medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1)

-

-

0,1

0,3

Regional medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)

-

-33,9

-

-

Regional medfinansiering af MedCom løsninger

-

-4,0

-4,0

-4,0

Videreførsel af Center for Offentlig Innovation - regional medfinansiering

-

-2,0

-2,0

-

Midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

4,0

-

-

-

Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi

-4,0

-5,3

-6,9

-6,9

Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for socialog sundhedsassistentelever i kommunerne
(To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til socialog sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt
pædagogisk assistent for 2020-2021)

-

-151,2

-252,2

-410,9

Efterregulering af særlige pladser

-9,7

-

-

-

Synlighed og åbenhed om resultater (drift)

28,1

30,7

30,7

30,7

Akut videotolkning
(Aftale om finansloven 2018)

-

-

-

-10,4

Kræftplan IV (behandlingskapacitet på kræftområdet)
(Aftale om finansloven for 2017)

-

-

-12,2

-12,2

Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser
(Sundhed i fremtiden)

2,5

-

-

-

Datalandkort
(Sundhed i fremtiden)

1,0

-

-

-

En læge tæt på dig

35,5

33,8

28,7

-

Helhedsplan for sklerose

4,5

3,1

6,1

-

Centre for voldtægtsofre

3,0

3,1

3,1

-

Intensive børne-og ungdompsykiatriske specialiserede
teams
(Aftale om finansloven 2019)

30,0

30,7

30,7

30,7

Nedbringelse af ventetid til offentlig høreapparatbehandling 1)
(Aftale om finansloven 2019)

25,0

25,6

25,6

25,6
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Nyt kapitel

Bilag 3
Korrigeret
pulje 2019

Foreløbig
pulje 2020

BO 2021

BO 2022

(2019-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

Udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams i
psykiatrien 1)
(Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2019-2022)

5,0

5,1

5,1

5,1

Sagsbehandlingstid i medicinrådet 1)
(Aftale om finansloven 2019)

2,0

2,0

2,0

2,0

Mio. kr.

Den Sociale Investeringsfond - Sekretariat

-

-

-

1,0

Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger

-7,6

-12,4

-

-

Pulje til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug
af data (Digitaliseringsfonden)

10,0

-

-

-

-177,6

-295,0

-341,7

-545,5

96.932,0

99.058,9

99.055,2

98.842,3

I alt, andre reguleringer

Total

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
*)
Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1)
Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.

Bilag 4 til aktstykket: Regulering af statstilskud til regioner til udviklingsopgaver
Bilag 4

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2019

Foreløbig
pulje 2020

BO 2021

BO 2022

(2019-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. Kommune- og regionsaftalen
2019 vedr. 2020, overført tilskudspulje, jf. akt 148 af
21. juni 2018
Pris- og lønregulering 2019-2020

2.373,3
-

2.372,1

2.370,6

2.370,6

54,6

54,5

54,5

2.373,3

2.426,7

2.425,1

2.425,1

Lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme

-600,0

-615,0

-615,0

-615,0

I alt

-600,0

-615,0

-615,0

-615,0

I alt

II. Lov- og cirkulæreprogram

Erhvervsministeriet
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Bilag 4

Mio. kr.

I alt, lov- og cirkulæreprogram

Korrigeret
pulje 2019

Foreløbig
pulje 2020

BO 2021

BO 2022

(2019-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

-600,0

-615,0

-615,0

-615,0

15,3

130,2

130,2

130,2

150,3

-

-

-

6,0

6,2

6,2

6,2

4,0

5,3

6,9

6,9

145,0

141,7

143,3

143,3

1.918,3

1.953,4

1.953,4

1.953,4

III. Andre reguleringer
Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en
balanceret udvikling i den regionale økonomi

Regulering af bloktilskud som følge af regulering af
udviklingsbidraget som konsekvens af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Regulering af omprioriteringsbidrag som konsekvens af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i
statsligt regi
I alt, andre reguleringer

Total

*)
1)

Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.
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Bilag B – Oversigt over punkter på lov- og cirkulæreprogrammet,
som ikke har givet anledning til kompensation
ERHVERVSMINISTERIET
• Forslag til lov om ændring af udbudsloven.
SKATTEMINISTERIET
• Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.
ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET
• Ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg
m.m.
• Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale og regionale hverv m.m. (vederlagsbekendtgørelserne).
JUSTITSMINISTERIET
• Lov nr. 1542 af 18. december 2018 om ændring af straffeloven og lov om pas
til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et
barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare) og lov nr. 1543 af 18. december
2018 om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Skærpet
straf-zone og skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv).
FORSVARSMINISTERIET
• Forslag om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.
BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET
• Lov om Familieretshuset.
• Ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område, lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie,
lov om almene boliger m.v. og lov om leje almene boliger.
• Ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.
• Ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen (ændrede indberetningskrav
efter §8, stk. 2 mv.).
SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
• Forslag til lov om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.
• L 64 om ændring af sundhedsloven (indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet) inkl. dertilhørende vejledning.
• Lovforslag om ændring af sundhedsloven og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
• L 63 – Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner
og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven
og forskellige andre love.
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L 61- Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om lægemidler, lov om
apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr.
L66 – Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne.
Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination).
Ændring af bekendtgørelse nr. 670 af 3. juni 2016 om ansøgning om medicintilskud
Ændring af bekendtgørelse nr. 671 af 3. juni 2016 om medicintilskud
Ændring af vejledning om ansøgning om generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud til lægemidler.
Ny bekendtgørelse om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet, som skal
erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 167 af 14/3-01’.
Revision af Bekendtgørelse nr. 764 af 26. maj 2015 om humane væv og celler
(vævsbekendtgørelsen). Den nye bekendtgørelse får titlen ”Bekendtgørelse
om kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler”.
Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale mv. og
Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulanceassistent, ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence
(paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for statsborgere fra
EU- og EØS-lande m.v.
Bekendtgørelse nr. 854 af 22/6-18 om livstestamenter og bekendtgørelse om
behandlingstestamenter
Bekendtgørelse nr. 585, Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen
Bekendtgørelse nr. 881, Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende
og regionale kliniske kvalitetsdatabaser
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens.
Bekendtgørelse i forbindelse med oprettelse af Nationalt Genom Center.
Bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger (fjernelse af 6-årsfristen).
Forslag til lov om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
• Opdatering af vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på
beskæftigelsesområdet.
• Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, barselsloven og lov om aktiv socialpolitik (Konsekvens ændring i ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven og
forslag om kompensation af private arbejdsgivere ved ændring af ferieloven).
• Lov om ferie (Ferieloven) L116
• Bekendtgørelse om feriedagpenge (Overgangsordningen)
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TRANSPORT- BYGNINGS- OG BOLIGMINISTERIET
• Bekendtgørelse om brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter
reglerne for særtransport.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets tegngivning ved
færdselsregulering.
• Bekendtgørelse om særtransport.
• Ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse
af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og udlejning af kommunalt
ejede almene ældreboliger som almene ungdomsboliger).
• Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet.
• Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer på jernbaneområdet.
• Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet.
• Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på luftfartsområdet.
• Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren.
• Bekendtgørelse om kompensation for takststigninger til pendlere indenfor trafikselskabet på Sjællands geografiske område.
• Bekendtgørelse om ungdomskort.
• BL 9-25 om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol, 1. udgave af 23. oktober 2018.
• Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb for år 2019.
• Bekendtgørelse om organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).
• BEK om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne
• Byggesagsbehandling af Metro Cityringen og dens afgreninger
• Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i
fjernbustrafikken.
• Bekendtgørelse om kompensation til pendlere i Jylland og på Fyn.
• Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.
• Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven.
• Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland.
• Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort
• Bekendtgørelse om godskørsel.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse
førere af køretøjer i vejtransport.
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører.
Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation
af takografer.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning m.v. af
nye person- og varebiler.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort.
Bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer og elektriske skateboards.
Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriserede løbehjul.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets godkendelse af
personer, der får adgangshjemmel til flyvepladsens afspærrede område.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.
Bekendtgørelse om anvendelse af hundetrukne køretøjer.
(Revision). Bekendtgørelse om fastsættelse af København Havns søområde
(BEK 1666/2016).
Bekendtgørelse om kørekort.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme.
Bekendtgørelse om bygningsreglement (BR18).
Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.
Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriserede løbehjul.

Bilag C – Oversigt over punkter på lov- og cirkulæreprogrammet,
som er udskudt til næste års Lov og cirkulæreprogram
ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET
• Lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed.
• Lovgivning vedr. hjemmel til kommunale og regionale erhvervsvirksomheder.
• Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud.
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SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
• Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.).
• Sonderemedier.
• Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet.
• Ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger (Implementering af ”tillidspakken”, beskyttelse af sundhedspersoner i rapporteringer af
utilsigtede hændelser, second opinion af lægeerklæringer, sprogkrav til sundhedspersoner og forenklet procedure for anmeldelse som virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge).
• Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet.
TRANSPORT-, BYGNINGSMINISTERIET- OG BOLIGMINISTERIET
• Ændringen af lov om trafikselskaber vedr. fjernbusser med tilhørende bekendtgørelser
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.
• Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og
hos jernbanevirksomheder (takststigningsloft).
• Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med
stort påhængskøretøj (kategori C/E).
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel.
• Ændring af dimensionsbekendtgørelsen.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier mv.
• Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af taxametre og gasanalysatorer.
• Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
• Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 7-4 om flyveredningstjeneste/Search and
Rescue (SAR).
• Bekendtgørelsen om tilskud til fremme udviklingen af almene boliger til særligt
udsatte grupper (skæve boliger).
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rutekørsel.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport.
• Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi-og miljøkrav til taxier m.v.
• Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområde.
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