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1. Fastsættelse af bloktilskud
Folketingets finansudvalg har den 25. juni 2020 tiltrådt bloktilskudsaktstykket for
2020 vedr. 2021. Aktstykket omfatter blandt andet en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2020 og fastsættelsen af bloktilskuddet for 2021.
Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2020 foretages som følge af en række særlige reguleringer og Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), hvor regionerne i 2020
kompenseres for de opgaveændringer i 2020, der er påført regionerne efter, at aktstykket fra 2019 vedr. 2020 blev tiltrådt.
Bloktilskuddet for 2021 fastsættes på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2021 samt reguleringer for færre eller flere opgaver, som har konsekvenser for regionerne i 2021 (DUT). Hertil kommer en række særlige andre reguleringer.
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Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 1. juli 2020 en tilskudsvejledning til regionerne, hvoraf de enkelte regioners bloktilskud på sundhedsområdet og det regionale
udviklingsområde fremgår.
Bloktilskuddet på sundhedsområdet
Bloktilskuddet for 2021 på sundhedsområdet er fastsat til 102.215,0 millioner kroner.
Heraf udgør reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 28,7 millioner kroner, mens andre reguleringer udgør 1.843,4 millioner kroner, jf. tabel 1.
Tabel 1 – Fastsættelse af bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2021, mio. kr., 21-pl
Bloktilskud for 2021 på aktstykke 2020 i 21-pl

100.342,9

Lov- og cirkulæreprogrammet

28,7

Andre reguleringer

1.843,4

I alt

102.215,0

Regionernes bloktilskud på sundhedsområdet for 2020 blev på aktstykket for 2019
fastsat til 99.058,9 millioner kroner (20-pl). Bloktilskuddet midtvejsreguleres med 46,6
millioner kroner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. KMF. Andre reguleringer udgør 1.381,0 millioner kroner, jf. tabel 2.
Tabel 2 – Bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2020 inkl. midtvejsreguleringer, mio.
kr. og 20-pl
Bloktilskud for 2020 på aktstykke 2019 i 20-pl
Lov- og cirkulæreprogrammet

99.058,9
46,6

Andre reguleringer

1.381,0

I alt

100.486,5

Bloktilskud for regional udvikling
Bloktilskuddet for regional udvikling for 2021 er fastsat til 2.053,1 millioner kroner.
Heraf udgør reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 34,4 millioner
kroner, mens andre reguleringer udgør 39,9 millioner kroner, jf. tabel 3.
Tabel 3 – Fastsættelse af bloktilskuddet for regional udvikling i 2021, mio. kr., 21-pl
Bloktilskud for 2021 på aktstykke 2020 i 21-pl
1.978,8
34,4
Lov- og cirkulæreprogrammet
Andre reguleringer*

39,9

I alt

2.053,1

*Med årets bloktilskudsaktstykke forhøjes bloktilskuddet på udviklingsområdet med 39,9 mio. kr. i 2021
og frem til Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi, jf. bilag 4. Bloktilskuddet skulle imidlertid retmæssigt være reduceret med 39,9 mio. kr. i årene, jf.
balancen ØA21. Bloktilskuddet er derfor 79,8 mio. kr. for højt i årene. Fejlen håndteres ved at korrigere
bloktilskuddet tilsvarende ifm. ØA22.
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Regionernes bloktilskud på det regionale udviklingsområde for 2020 blev på aktstykket
for 2019 fastsat til 1.953,4 millioner kroner (20-pl). Bloktilskuddet midtvejsreguleres
med 1,9 millioner kroner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og med -55,5 millioner kroner som følge af andre reguleringer, jf. tabel 4.
Tabel 4 – Bloktilskuddet på regional udvikling i 2020 inkl. midtvejsreguleringer, mio.
kr. og 20-pl
Bloktilskud for 2020 på aktstykke 2019 i 20-pl
Lov- og cirkulæreprogrammet

1.953,4
1,9

Andre reguleringer

-55,5

I alt

1.899,8

2. Lov- og cirkulæreprogram 2019/20
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 2020 er angivet i
2020-prisniveau, mens kompensationsbeløb for 2021 og frem er angivet i 2021-prisniveau.
På sundhedsområdet er der regnet med en pris- og lønudvikling på 1,3 procent fra
2020 til 2021, mens den på det regionale udviklingsområde er regnet med en pris- og
lønudvikling på 1,9 procent fra 2020 til 2021.
Midtvejsreguleringen for 2020 udbetales i de generelle tilskud i november og december 2020.
Sager, der er lukket med beløb på lov- og cirkulæreprogrammet, fremgår også af bloktilskudsaktstykket (bilag A). En række sager har været drøftet i forbindelse med lovog cirkulæreprogrammet, men har ikke givet anledning til regulering af bloktilskuddet
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.
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SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
Lov nr. 1436 af 17. december 2019 om ændring af lov om videnskabsetisk behandling
af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven og lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lægemiddelloven (Styrkelse af
borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning samt forbedrede rammer for sundhedsforskning) og tilhørende bekendtgørelser.
Loven indebærer, at kompetencen til at godkende videregivelse af patientjournaloplysninger til brug for forskning, statistik eller planlægning flyttes fra Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) til regionsrådene med virkning fra 1. juli 2020. Med opgaveflytningen reduceres bl.a. fristerne for sagsbehandling fra 20 uger til 35 kalenderdage fra og
med den 1. juli 2020. Hermed er der tale om en væsentlig skærpelse, som vil influere
på omfanget af den opgave regionerne fremadrettet skal håndtere.
Hidtil har STPS årligt behandlet ca. 500 sager på området. Med reduktion i sagsbehandlingstider, ventes en stigning i antallet af sager fremover. Grundlaget for det kompenserede beløb er derfor, at regionerne fremadrettet ventes at skulle håndtere ca. 700750 sager årligt til en estimeret enhedspris i størrelsesordenen 3.300-3.500 kr. Dvs. på
et lidt højere niveau end de 2.600 kr. STPS hidtil har beregnet som omkostningsniveauet pr. sag.
Regionernes bloktilskud reguleres med 1,3 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. fra 2021 og
frem.
Bekendtgørelse nr. 54 af 22. januar 2020 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. samt bekendtgørelse nr. 402 af 7. april 2020 om ændring af
bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv. (vaccination mod kighoste til gravide.)
Med ændringen af bekendtgørelsen bliver gravide tilbudt vaccination mod kighoste i
perioden 1/11-2019 til 31/12-2020. Regionerne vil i perioden have udgifter til honorering af almen praksis, som forestår vaccinationerne i henhold til aftale mellem PLO
og RLTN.
Det forventede omfang tager udgangspunkt i antal foretagende vaccinationer mod
kighoste i 2019, herunder hvorvidt vaccinationerne er udført i forbindelse med svangerskabsundersøgelse eller ved en selvstændig konsultation. Det er forudsat at 75%
af målgruppen på ca. 60.000 gravide vil tage imod tilbuddet om vaccination i 2020.
Regionernes udgifter er estimeret til 0,6 mio. kr. i 2019 og 2,8 mio. kr. i 2020, dvs. i
alt 3,4 mio. kr.
Regionernes bloktilskud bliver på den baggrund reguleret med 3,4 mio. kr. i 2020.
Bekendtgørelse nr. 1348 af 9. december 2019 om økonomiske rammer for frit valg
til private specialsygehuse mv. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt
Centrene
Med finansloven for 2018 blev der afsat 38,7 mio. kr. til en helhedsplan for skleroseområdet i perioden 2018-2021. Heraf er der afsat 11 mio. kr. i 2020 til en styrket indsats på sklerosehospitalerne i Ry og Haslev. Regioner har pligt til at købe behandling
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ved Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry for et beløb, som reguleres i bekendtgørelsen. Regioners pligt til at yde vederlagsfri behandling ved Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry udgør 11,0 mio. kr. i 2020. Beløbet er ud over den årlige økonomiske
ramme, som udgør 74,9 mio. kr. for Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry.
Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry er opfattet af reglerne i §79 stk. 2 i sundhedsloven, hvor regionerne er forpligtet til at tilbyde patienter behandling fra en række private specialsygehuse. Der er således ikke tale om krav til nogen nye opgaver, men om
at købe for mere af det, som allerede købes ved hospitalerne.
Regionernes bloktilskud reguleres på den baggrund med 11 mio. kr. i 2020.
Screening for SCID
Det er besluttet at indføre screening af nyfødte børn for svær kombineret immundefekt (SCID) per 1. februar 2020. Screeningen for SCID vil indgå i den biokemiske screening af nyfødte for medfødte stofskiftesygdomme og cystisk fibrose, som i dag foretages via hælblodprøven og derefter indsendes til Statens Serum Institut.
SCID er en sjælden og arvelig sygdom, som rammer 1-2 børn om året i Danmark. Tidspunktet for diagnosen er afgørende for behandlingseffekten og ved screening af nyfødte, sikres det, at man tidligt kan foretage en knoglemarvstransplantation.
Indførelse af SCID-screeningen vil medføre en lille mindreudgift i regionerne, idet udgifterne til behandling af en SCID-patient, der findes tidligt i livet, er lavere end udgifter til behandling af en SCID-patient, der findes sent som følge af infektioner. Konkret
vil regionerne have færre udgifter til medicin og parakliniske ydelser samt kortere
indlæggelsesperioder før og efter knoglemarvstransplantation. Det er lagt grund, at
man vil opspore én SCID-patient om året.
Regionernes bloktilskud reguleres med -0,7 mio. kr. i 2020, og -0,8 mio. kr. i 2021 og
frem.
Bekendtgørelse nr. 54 af 22. januar 2020 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. (catch-up program vedr. HPV til drenge) og Bekendtgørelse
nr. 146 af 21. januar 2020 om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til
unge mænd, der er tiltrukket af mænd
Med ændringen af bekendtgørelsen tilbydes HPV-vaccination til drenge født i 2006
og 1. halvdel af 2007 samt unge mænd i alderen 18-25 år, der er tiltrukket af mænd.
Regionerne har udgifter til honorering af almen praksis og øvrige læger, der foretager
vaccination i henhold til aftale mellem PLO og RLTN. Det er forudsat at 70 procent af
drenge født i 2006 og 1. halvdel af 2007 vil tage imod tilbuddet. Det er derudover forudsat, at 2,5 procent af unge mænd mellem 18-25 procent falder indenfor målgruppen og vil tage imod tilbuddet.
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Regionernes bloktilskud reguleres på den baggrund med 8,5 mio. kr. i 2020 og 4,3
mio. kr. i 2021.

Bekendtgørelse nr. 46 af 20. januar 2020 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
Med finansloven for 2019, blev den daværende regering og Dansk Folkeparti enige
om, at mænd der har sex med mænd (MSM), skal kunne donere blod efter en firemåneders karantæneperiode. I den forbindelse blev der indført syfilistest af MSM,
som gerne vil donere blod i de regionale blodbanker, og regionerne fik udmøntet 0,1
mio. kr. til udførelse af testen fra 2019 og frem.
Med ændring af bekendtgørelsen er det besluttet, at syfilistesten udgår. I 2019 er de
afsatte midler ej heller blevet brugt til syfilistest, da den bekendtgørelse, som tillader
bloddonation blandt MSM, først trådte i kraft i marts 2020. De udmøntede midler
skal derfor tilbageføres.
Regionernes bloktilskud reguleres på den baggrund med -0,2 mio. kr. i 2020 (2019 og
2020) og -0,1 mio. kr. fra 2021 og frem.
Urenheder med nitrosaminer i kemiske lægemidler (EU forordning nr. 720/2004)
Lægemiddelstyrelsen har som opfølgning på en udmelding fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anmodet om, at indehaverne af markedsføringstilladelser skal
gennemgå fremstillingsprocessen for alle lægemidler for risikoen for, at der kan være
urenheder med nitrosaminer i kemiske lægemidler, da disse kan være kræftfremkaldende.
Idet Amgros har markedsføringstilladelsen for en række lægemidler (SAD-produkter),
som fremstilles på regionernes sygehusapoteker, indebærer dette at de pågældende
lægemidler skal gennemgås for risikoen for urenheder med nitrosaminer.
Regionernes bloktilskud reguleres på den baggrund med 0,8 mio. kr. i 2020.
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 10,3 mio. kr. i 2023. Tilsvarende sker der en regulering
af den kommunale medfinansiering på 2,6 mio. kr. i 2023.
Klinisk kvalitetsdatabase for psykologområdet
Udfasning af DUT-sag fra LCP 2018/2019 om klinisk kvalitetsdatabase.
Med finansloven for 2019 blev der afsat midler til etablering og indledende drift af en
klinisk kvalitetsdatabase under tilskudsordningen til psykologbehandling i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Regionernes bloktilskud blev i den
forbindelse reguleret med 1,1 millioner kroner i 2019 og 0,6 millioner kroner årligt fra
2020 og frem.
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Idet puljen udløber efter 2022, reguleres regionernes bloktilskud med -0,6 mio. kr. fra
2023 og frem.
Sonderemedier - Breve fra Sundheds- og Ældreministeriet af henholdsvis 26. juni
2017 og 8. januar 2018 til Danske Regioner og KL
Ankestyrelsen traf den 17. november 2016 en principafgørelse (KEN nr. 10147 af 17.
november 2016), som medførte en modificering af fortolkningen af reglerne om tilskud til sonderemedier, idet Ankestyrelsen fastslog, at borgere uden for sygehusregi
og uden tilknytning til hjemmesygepleje eller lignende ikke længere kan få dækket
egenbetalingen på 40 pct. til sonderemedier som merudgifter efter serviceloven.
I forlængelse af Ankestyrelsens afgørelse udsendte Sundheds- og Ældreministeriet ved
breve af 26. juni 2017 og 8. januar 2018 vejledende oplysninger til KL og Danske Regioner om mulighederne for tilskud efter sundhedslovgivningen. I præciseringerne af
Ankestyrelsens principafgørelse fremgår det, at regionerne som altovervejende hovedregel skal afholde 100 pct. af udgifterne til sonderemedier i de tilfælde hvor borgerens forløb på sygehuset er afsluttet, og borgeren ikke er i kontakt med hjemmesygeplejen eller lignende.
Mens regionerne tidligere afholdte 60 pct. af udgifterne til sonderemedier for borgere
udenfor sygehusregi og udenfor hjemmesygeplejen, afholder regionerne nu 100 pct.
af udgifterne til sonderemedier for den pågældende målgruppe. Ændringen indebærer
således, at den tidligere brugerbetaling på 40% er pålagt regionerne. Ændringen trådte
i kraft per januar 2018.
På den baggrund reguleres regionernes bloktilskud med 22,5 mio. kr. årligt i perioden
2018-2020 (20-pl) og 22,8 mio. kr. fra 2021 og frem (21-pl). Midlerne for 2018 og 2019
udmøntes som et likviditetstilskud via andre reguleringer og udgør i alt 45 mio. kr. På
lov og cirkulæreprogrammet udmøntes 22,5 mio. kr. i 2020 og 22,8 mio. kr. fra 2021
og frem.
Bekendtgørelser som følge af ændringer af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
m.v.
Bekendtgørelsen er ændret, så møder i Det Psykiatriske Patientklagenævn fremadrettet kan afholdes på video. I situationer, hvor der opstår tekniske problemer, som medfører at mødet ikke kan gennemføres/afsluttes som videomøde, er det præciseret at
mødet kan overgå til et telefonmøde. Danske Regionerne har rejst overfor staten, at
regionerne vil have udgifter forbundet med indkøb og vedligeholdelse af relevant videoudstyr på de psykiatriske afdelinger, såfremt møderne skal afholdes på video.
Sundheds- og Ældreministeriet har på den baggrund præciseret, at bekendtgørelsen
alene medfører en mulighed for at afholde nævnsmødet som videomøde, såfremt afdelingen har udstyret og patienten ønsker det. Der er således ikke en forventning om,
at nævnsmødet afholdes som videomøde.
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Ændringen har på den baggrund ikke givet anledning til kompensation.

BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi, jf. finansloven for
2019 (1)
Staten overtog per 1. januar 2019 uddannelsen af ambulancebehandlere fra regionerne. Med denne regulering indfases DUT-sagen fra 2018, som er 1-talsmarkeret.
Regionernes bloktilskud reguleres med -0,1 mio. kr. i 2023.
Lov nr. 1562 af 27. december 2019 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler)
Formålet med lovforslaget er at styrke mulighederne for at sikre en elevfordeling, så
elevsammensætningen på den enkelte institution i højere grad afspejler befolkningssammensætningen. Loven forventes at medføre øgede udgifter til administration af
lokale elevfordelingsregler samt behandling af eventuelle klager til regionerne fra gymnasier, som oplever udfordringer. Det er skønnet, at forslaget vil medføre en øget arbejdsbyrde på 0,5 årsværk á 700.000 kr. per region.
Loven er midlertidig og gælder kun i 2020.
Regionernes bloktilskud bliver på den baggrund reguleret med 1,7 mio. kr. i 2020.

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
Enighedspapir 2.0 mellem Danske Regioner og Miljø- og fødevareministeriet vedr.
jordforureninger der påvirker overfladevand og natur
Efter udløb af Enighedspapir af 2. nov. 2012 mellem Miljøministeriet og Danske Regioner vedr. opgaven om kildeopsporing og akutte foranstaltninger over for jordforureninger, der påvirker overfladevand og natur, er aftalen blevet revideret med enighedspapir 2.0.
Regionerne har afsluttet en screening der viser, at 1.228 ud af ca. 36.000 jordforureninger vurderes at kunne udgøre en trussel mod overfladevand. Næste skridt i indsatsen mod jordforureninger, der truer overfladevand, er at udbygge screeningen med
konkrete risikovurderinger på baggrund af enten indledende forureningsundersøgelser eller målrettede undersøgelser. Miljø- og Fødevareministeriet og Danske Regioner
er enige om det faglige grundlag for opgaven, der indebærer iværksættelse af ca.
2x200 undersøgelser af de i alt 1.228 grunde. Undersøgelserne skal føre frem til en
vurdering af behovet for indsatsen mod trusler for overfladevand fra jordforureninger.
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Regionerne vil have udgifter til rådgiverydelser til gennemførelse af feltundersøgelser,
herunder prøvetagning.
På den baggrund reguleres regionernes bloktilskud med 33,1 mio. kr. årligt i 2021 og
2022.

TRANSPORT- OG BOLIGMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 1296 af 20. november 2019 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet
Én gang årligt bliver gebyr- og afgiftssatser på jernbaneområdet reguleret af Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen jf. de gældende regler i Jernbaneloven samt Finansministeriets budgetvejledning.
Reguleringen af gebyrområdet inklusive afgifter forventes samlet set at betyde merudgifter på 0,2 mio. kr. for de regionale tog i perioden 2020-2023. Det dækker primært
over en højere gebyrsats på udstedelse af helbredsgodkendelse.
Regionernes bloktilskud bliver på den baggrund reguleret med 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2020 til 2023.

Bekendtgørelse om ændring af energi- og miljøkrav til taxier mv. (*)
Med bekendtgørelse nr. 715 af 09/07/2019 om ændring af bekendtgørelse om
energi- og miljøkrav til taxier m.v., skærpes kravene til nyindregistrerede køretøjers
energiforbrug. Nyindregistrerede køretøjer af almindelig bilstørrelse pr. 1. juli 2020
skal derfor leve op til energikrav A++ frem for A+. Ændringen medfører en trinvis
stramning af energikrav til nye køretøjer til erhvervsmæssig persontransport.
På den baggrund reguleres regionernes bloktilskud med 1,1 mio. kr. i 2021.
Punktet er stjernemarkeret med henblik på, at DUT-kompensationen fra og med
2022 foretages på baggrund af tilgængelige bilmodeller på markedet pr. 1. april 2021.
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3. Andre reguleringer
Der er på aktstykket foretaget en række andre reguleringer.

3.1. Vedrørende 2020
Efterregulering af særlige 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 2,7 mio. kr. for de pladser, der ikke der ikke
er etableret i 2. halvår 2019. Der henvises til notatet ”Efterregulering af de 150 særlige
pladser i psykiatrien for 2. halvår 2019 og 1. halvår af 2020” for yderligere.
Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
Med Finansloven for 2016 blev afsat 50 mio. kr. til en styrket indsats på hospitalernes
fødeafdelinger. Midlerne er i perioden 2016-2019 udmøntet som puljemidler. Med
Økonomiaftalen for 2018 blev midlerne udmøntet permanent over bloktilskuddet. I
økonomiaftalen for 2019 blev midlerne i 2020 trukket ud etårigt med henblik på at
midlerne skulle udmøntes som puljemidler. De afsatte midler for 2020 tilbageføre med
økonomiaftalen for 2021 til bloktilskuddet svarende til et løft på 53,5 mio. kr.
Tabel – oversigt over udmøntning af fødemidler i 2020 via bloktilskuddet
2020
Mio. kr., årets pl
ØA18
ØA19
ØA21

52
-52,8
53,5

Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren
Datafordeleren er en samlet distributionsplatform af såkaldte Grunddata (f.eks. persondata, virksomhedsdata og geodata), som erstatter en række offentlige løsninger,
således at offentlige myndigheder og private virksomheder fremover skal hente data
i ét system frem for mange forskellige systemer. Der vil i en overgangsperiode være
paralleldrift mellem Datafordeleren og de eksisterende systemer, så myndigheder og
virksomheder kan planlægge deres transition.
Udtræk fra Det Centrale Personregister (CPR) faktureres pr. udtræk fra registeret.
Denne faktureringsmodel ændres fremadrettet, idet udtræk af persondata fra Datafordeleren inddækkes ved en generel reduktion i bloktilskuddet til regionerne. Antallet af offentlige anvendere, der er overgået til at hente persondata fra Datafordeleren, er i den foregående periode lavere end forventet. Et større antal offentlige anvendere end forventet henter dermed fortsat persondata fra Det Centrale Personregister (CPR). For at kompensere for den udgift, som de offentlige myndigheder har
haft til udtræk fra CPR, som følge af den manglende transition, tilbageføres en del af
de midler, der er overført til Datafordeleren svarende til 1,1 mio. kr. for regionerne.
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Styrket kapacitet i psykiatrien - drift (Aftale om finansloven for 2020) 1)
Med Finansloven for 2020 blev afsat 600 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en
styrkelse af psykiatrien. Heraf udmøntes 360 mio. kr. i 2020 og 364,7 mio. kr. i 20212023 som driftsmidler til psykiatrien. Det skal bemærkes, at 150 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 udmøntes som anlægsmidler. Disse midler vil fra 2024 og fremefter
blive udmøntet som driftsmidler, hvorfor profilen vil stige i 2024 jf. nedenstående tabel 2.
Tabel – oversigt over udmøntning af 600 mio. kr. til psykiatrien
2021-pl, mio. kr.
2020
2021
2022
Driftsmidler
360
364,7
364,7
Retspsykiatri
90
91,2
91,2
Anlægsmidler (bloktilskud)
150
142,0
111,5
Anlægsmidler til Sikringen (pulje)
10
40,6
I alt
600
608
608

2023
364,7
91,2
101,4
50,7
608

2024516,6
91,2
0,0
0
608

Midlerne skal i overvejende grad anvendes til at styrke kapaciteten i psykiatrien i form
af mere personale samt til den samlede langsigtede indsats for mennesker med psykisk
sygdom. Der henvises til den samlede udmøntningsaftale for uddybende information.
Det skal bemærkes, at midlerne ligeledes skal anvendes til de regionale merudgifter
forbundet med ommærkning af særlige pladser. Midlerne skal finansiere den bortfaldne kommunale takstfinansiering ved ommærkning og den tilsvarende kapacitetsudvidelse i psykiatrien. Konkret reserveres et beløb på 53,3 mio. kr. årligt, hvilket svarer til de manglende indtægter fra kommunerne ved ommærkning af 36 pladser som
er er det maksimale antal pladser, der kan ommærkes. Læs uddybende information i
model for bedre udnyttelse af særlige pladser i psykiatrien

Styrket kapacitet i retspsykiatrien (Aftale om finansloven for 2020)
Med Finansloven for 2020 er 90 mio. kr. af de afsatte 600 mio. kr. øremærket til styrket
kapacitet i retspsykiatrien. Midlerne anvendes til en generel styrkelse af retspsykiatrien, herunder til at udvide antallet af retspsykiatriske senge og styrke kvaliteten i
retspsykiatrien. En forudsætning for denne udvidelse er, at der foretages en række
anlægsinvesteringer de kommende år som led i denne satsning. Der henvises til den
samlede udmøntningsaftale for uddybende information.
1.000 flere sygeplejersker (Aftale om finansloven for 2020)
Med finansloven for 2020 er afsat 300 mio. kr. i 2020 og 607,8 mio. kr. fra 2021 og
fremefter til ansættelse af 500 ekstra sygeplejersker i 2020 og yderligere 500 i 2021.
Der henvises til Aftale om flere sygeplejersker mellem regeringen og Danske Regioner
for uddybende information om anvendelse og opfølgning af midlerne.
Specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (Aftale
om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023) 1)
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Der er med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 afsat 60 mio. kr. i til mere specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder. Midlerne udmøntes med 15
mio. kr. årligt i perioden 2020-2023, og skal anvendes til at understøtte en fortsat
styrkelse af kvaliteten i udredning og behandling af demenssygdomme og bidrage til
målet om, at 80 pct. skal have en specifik diagnose.
Regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme
Sygdomme 1)
Det er i Økonomiaftalen for 2021 aftalt, at regionerne medfinansierer en styrke overvågningen af infektioner og smitsomme sygdomme med henblik på, at både nationale
og regionale beslutningstagere kan handle hurtigt og effektivt ved fremtidige infektions- og sygdomsudbrud. Regionerne medfinansierer halvdelen af de øgede driftsudgifter for 4,7 mio. kr. i 2020, 9,0 mio. kr. i 2021, 9,7 mio. kr. i 2022, 10,7 mio. kr. i 2023
og 13,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Hertil kommer at regionerne minimum skal
investere 12 mio. kr. med henblik på regionale systemtilretninger, herunder integration i regionale EPJ-systemer.
Kompensation for regionale udgifter til håndtering af COVID-19
Som følge af Aftale om tiltag vedrørende regionernes økonomi i lyset af COVID-19 af
26. marts 2020 har regeringen tilkendegivet, at de nødvendige ressourcer er tilstede
til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19. Regionerne har haft en række
direkte udgifter forbundet med indsatsen mod COVID-19. Det dækker bl.a. over udgifter forbundet med indkøb af ekstra værnemidler, medicinsk udstyr og styrkelse af intensivkapacitet på de regionale sygehuse.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige
COVID- 19 relaterede mer- og mindreudgifter i regionerne i 2020. Det skyldes bl.a., at
det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der vil derfor være behov for at revidere
økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb.
Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og Danske Regioner om, at regionerne kompenseres for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19.
Regionerne kompenseres via bloktilskudsaktstykke for de lokalt foretaget køb af værnemidler mv. for i alt 922 mio. kr. Midlerne udmøntes som et likviditetstilskud.
Styrket kapacitet i psykiatrien – anlæg (Aftale om finansloven for 2020) 1)
Med Finansloven for 2020 blev afsat 600 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en
styrkelse af psykiatrien. Heraf udmøntes 150 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 udmøntes som anlægsmidler, hvor af ca. 100 mio. kr. i perioden 2021-2023 udmøntes
som puljemidler til at øge kapaciteten på Sikringsafdelingen med ti pladser jf. nedenstående tabel 2.
De resterende midler anvendes til at foretage investeringer i faciliteter og byggeri, herunder eksempelvis nye sengeafsnit fx i retspsykiatrien eller udvidelse og indretning af
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nuværende afsnit (fx enestuer, sengeafsnit til højintensive forløb mv.) eller til modernisering af behandlingsfaciliteterne med henblik på at styrke forholdene og aktivitetsmuligheder for patienterne i den almene psykiatri og retspsykiatrien.
Tabel 2 – oversigt over udmøntning af 150 mio. kr. til psykiatrien (anlæg)
2021-pl
2020
2021
2022
2023
Anlægsmidler (bloktilskud)
150
142,0
111,5
101,4
Anlægsmidler til Sikringen (pulje)
10,1
40,6
50,7
I alt
150
152,1
152,1
152,1

20240,0
0,0
0

Sonderemedier - Breve fra Sundheds- og Ældreministeriet af henholdsvis
26. juni 2017 og 8. januar 2018 til Danske Regioner og KL
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. Regionernes kompenseres årligt
22,5 mio. kr. i 2018-2020 og 22,8 mio. kr. fra 2021 og fremefter. Midlerne for 2018 og
2019 udmøntes som et likviditetstilskud via andre reguleringer og udgør i alt 45 mio.
kr.

3.2. Vedrørende 2021
Regional medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur*₁
Staten, kommuner og regioner finansierer de nationale infrastrukturkomponenter
(NemID/MitID, Digital Post og NemLog-in) og øvrige fælles løsninger bl.a. borger.dk
efter fordelingsnøglen 40-40-20. Der er indgået kontrakter for alle nye løsninger, og
de samlede udgifter i årene fremadrettet er derfor forholdsvis kendte. På denne baggrund fastlægges med ØA21 en ny forhøjet basisbevilling til løsningerne frem mod
2029 (Mit-ID: 2031).
I 2021-22 er udgifterne særligt store som følge af ekstraordinære projektudgifter samt
udgifter til dobbeltdrift af gamle og nye løsninger. Den regionale andel af merudgifterne (sammenlignet med en nuværende basisbevilling) udgør 48,3 mio. kr. i 2021 (21PL). Sammenlignet med 2020 er der tale om en udgiftsstigning på ca. 24,2 mio. kr. (21pl), jf. skæv profil for gamle it-projekter.

Regional medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)
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 40,7 mio. kr. i
2021 (21-PL).
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Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet*)
Anvendelsen af, og dermed udgifterne til, MedCom videoinfrastruktur, VDX, er vokset betydeligt, og også før COVID-19 pandemien forventede de forskellige aktører en
væsentlig stigning i antal videoopkald i de kommende år. Der er på denne baggrund
aftalt en forøgelse af den eksisterende udgiftsramme til VDX på i alt 15 mio. kr. (20pl), hvoraf regionerne finansierer halvdelen. Der er således regionale merudgifter på
7,6 mio. kr. (21-pl) i 2021.
Videreudvikling af sygehusmedicinregistret 1)
Der er aftalt et nyt projekt om videreudvikling af sygehusmedicinregisteret med fokus på et mere komplet register samt at opnå den fulde nytteværdi af registeret. Projektet er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.
Regionerne medfinansierer projektet med 1,7 mio. kr. i 2021, 1,2 mio. kr. i 2020 og
0,7 mio. kr. i 2023
Omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data (regioner)
Med ØA18 blev der aftalt en ny betalingsmodel for regionernes træk på CPR-data i
forbindelse med overgangen til datatræk via ’Datafordeleren’. Regionerne har hidtil
betalt for CPR-data efter forbrug, mens der med indførelse af datatræk via ’Datafordeleren’ sker en omlægning af betaling, hvor regioner og kommuners betalinger
fremadrettet sker via en negativ regulering af bloktilskuddet og uafhængigt af de faktiske datatræk. Med ØA18 blev fastlagt en trappemodel for indfasning af betaling via
bloktilskuddet, hvor trækket på bloktilskuddet gradvist øges fra 2018-2021, hvor det
fulde beløb er -2,5 mio. kr. (2021-pl). Med ØA21 indarbejdes således en permanent
reduktion af det regionale bloktilskud på -2,5 mio. kr. årligt. Bemærk, at der fortsat i
større omgang end forudsat trækkes data via den hidtidige adgang og dermed i mindre grad via ’Datafordeleren’, end det oprindeligt var forudsat. Derfor tilbagebetales
regionerne i 2021 et beløb på 1,1 mio. kr. vedr. datafordeleren (se særskilt post ’Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren’ ovenfor)
Styrket kapacitet i psykiatrien - drift (Aftale om finansloven for 2020) 1)
Med Finansloven for 2020 blev afsat 600 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en
styrkelse af psykiatrien. Heraf udmøntes 360 mio. kr. i 2020 og 364,7 mio. kr. i 20212023 som driftsmidler til psykiatrien. Det skal bemærkes, at 150 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 udmøntes som anlægsmidler. Disse midler vil fra 2024 og fremefter
blive udmøntet som driftsmidler, hvorfor profilen vil stige i 2024 jf. nedenstående tabel 2.
Tabel – oversigt over udmøntning af 600 mio. kr. til psykiatrien
2021-pl, mio. kr.
2020
2021
2022
Driftsmidler
360
364,7
364,7
Retspsykiatri
90
91,2
91,2
Anlægsmidler (bloktilskud)
150
142,0
111,5
Anlægsmidler til Sikringen (pulje)
10
40,6
I alt
600
608
608

2023
364,7
91,2
101,4
50,7
608

2024516,6
91,2
0,0
0
608
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Midlerne skal i overvejende grad anvendes til at styrke kapaciteten i psykiatrien i form
af mere personale samt til den samlede langsigtede indsats for mennesker med psykisk
sygdom. Der henvises til den samlede udmøntningsaftale for uddybende information.
Det skal bemærkes, at midlerne ligeledes skal anvendes til de regionale merudgifter
forbundet med ommærkning af særlige pladser. Midlerne skal finansiere den bortfaldne kommunale takstfinansiering ved ommærkning og den tilsvarende kapacitetsudvidelse i psykiatrien. Konkret reserveres et beløb på 53,3 mio. kr. årligt, hvilket svarer til de manglende indtægter fra kommunerne ved ommærkning af 36 pladser som
er er det maksimale antal pladser, der kan ommærkes. Læs uddybende information i
model for bedre udnyttelse af særlige pladser i psykiatrien
Styrket kapacitet i retspsykiatrien (Aftale om finansloven for 2020)
Med Finansloven for 2020 er 90 mio. kr. af de afsatte 600 mio. kr. øremærket til styrket
kapacitet i retspsykiatrien. Midlerne anvendes til en generel styrkelse af retspsykiatrien, herunder til at udvide antallet af retspsykiatriske senge og styrke kvaliteten i
retspsykiatrien. En forudsætning for denne udvidelse er, at der foretages en række
anlægsinvesteringer de kommende år som led i denne satsning. Der henvises til den
samlede udmøntningsaftale for uddybende information.
1.000 flere sygeplejersker (Aftale om finansloven for 2020)
Med finansloven for 2020 er afsat 300 mio. kr. i 2020 og 607,8 mio. kr. fra 2021 og
fremefter til ansættelse af 500 ekstra sygeplejersker i 2020 og yderligere 500 i 2021.
Der henvises til Aftale om flere sygeplejersker mellem regeringen og Danske Regioner
for uddybende information om anvendelse og opfølgning af midlerne.
Specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (Aftale
om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023) 1)
Der er med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 afsat 60 mio. kr. i til mere specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder. Midlerne udmøntes med 15
mio. kr. årligt i perioden 2020-2023, og skal anvendes til at understøtte en fortsat
styrkelse af kvaliteten i udredning og behandling af demenssygdomme og bidrage til
målet om, at 80 pct. skal have en specifik diagnose.

Regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme
Sygdomme 1)
Det er i Økonomiaftalen for 2021 aftalt, at regionerne medfinansierer en styrke overvågningen af infektioner og smitsomme sygdomme med henblik på, at både nationale
og regionale beslutningstagere kan handle hurtigt og effektivt ved fremtidige infektions- og sygdomsudbrud. Regionerne medfinansierer halvdelen af de øgede driftsudgifter for 4,7 mio. kr. i 2020, 9,0 mio. kr. i 2021, 9,7 mio. kr. i 2022, 10,7 mio. kr. i 2023
og 13,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Hertil kommer at regionerne minimum skal
investere 12 mio. kr. med henblik på regionale systemtilretninger, herunder integration i regionale EPJ-systemer.
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Regional medfinansiering af investeringsfonden
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 2021 udmøntes 30 mio.
kr. til regionerne til i alt 6 regionale projekter med kunstig intelligens. Halvdelen
af midlerne finansieres af regionerne jf. aktstykket fra 2020 vedr. 2021, mens staten finansierer den anden halvdel. Da de regionale anlægsmidler opgøres brutto,
vil der samtidig ske en opjustering af anlægsloftet på 15 mio. kr. svarende til den
statslige finansiering.
Styrket kapacitet i psykiatrien – anlæg (Aftale om finansloven for 2020) 1)
Med Finansloven for 2020 blev afsat 600 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter til en
styrkelse af psykiatrien. Heraf udmøntes 150 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 udmøntes som anlægsmidler, hvor af ca. 100 mio. kr. i perioden 2021-2023 udmøntes
som puljemidler til at øge kapaciteten på Sikringsafdelingen med ti pladser jf. nedenstående tabel 2.
De resterende midler anvendes til at foretage investeringer i faciliteter og byggeri, herunder eksempelvis nye sengeafsnit fx i retspsykiatrien eller udvidelse og indretning af
nuværende afsnit (fx enestuer, sengeafsnit til højintensive forløb mv.) eller til modernisering af behandlingsfaciliteterne med henblik på at styrke forholdene og aktivitetsmuligheder for patienterne i den almene psykiatri og retspsykiatrien.
Tabel 2 – oversigt over udmøntning af 150 mio. kr. til psykiatrien (anlæg)
2021-pl
2020
2021
2022
2023
Anlægsmidler (bloktilskud)
150
142,0
111,5
101,4
Anlægsmidler til Sikringen (pulje)
10,1
40,6
50,7
I alt
150
152,1
152,1
152,1

20240,0
0,0
0

4. Bilag A: Bloktilskudsaktstykket
Finansministeriet. København, den 17. juni 2020.
a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at
statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2021 fastsættes til
92.216,6 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 2021 udgør balancetilskuddet
-8.198,9 mio. kr.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
•

at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2018-2021
udgør 8,3 pct.
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•

at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2021 anvendes en
skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 20202021 på 5,1 pct. Reguleringsprocenten udgør hermed 7,0 pct.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 576,6 mio. kr. i 2021 til kommunerne med henblik på
bedre kvalitet i dagtilbud.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed på 102,9 mio. kr. i 2021 til
kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til en værdig ældrepleje på 1.078,2 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på
ældreområdet.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 1.029,5 mio. kr. i
2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at det kommunale bloktilskud forhøjes med 550,1 mio. kr. i 2020
som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 1.870,6 mio. kr. i 2020 som følge af reviderede skøn
for kommunale overførselsudgifter i 2020 samt for pris- og lønudviklingen. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1.
september 2020.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale
bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2021 til kommunal medfinansiering
af tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale
bloktilskud med 96,8 mio. kr. i 2021 til kommunal medfinansiering
af fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale
bloktilskud med 30,5 mio. kr. i 2021 til finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale
bloktilskud med 15,0 mio. kr. i 2021 til kommunal medfinansiering
af Investeringsfonden.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 30,6 mio. kr. i 2021 og frem til regulering af bloktilskud
vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020.
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•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,3 mio. kr. i 2021 fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 6,3 mio. kr. i 2020 fra § 15.11.26. CPR-administration
til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 11,3
mio. kr. i 2020 fra § 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet
af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til §
15.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag
vedr. genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 2,6
mio. kr. i 2020 fra § 15.75.32. Kvindekrisecentre til § 15.11.79.
Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. L 173
Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter), fremsat den
16. april 2020. Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale
bloktilskud med 24,2 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles
Medicinkort m.fl.).

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale
bloktilskud med 0,8 mio. kr. i 2021 til kommunal medfinansiering
af sundhed.dk.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale
bloktilskud med 1,8 mio. kr. i 2020 til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,0 mio. kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i 2021 fra §
16.11.79. Reserver og budgetregulering til udbredelse af faste læger på plejecentre.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale
bloktilskud med 7,6 mio. kr. i 2021 til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

•

at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 12,9 mio.
kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
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17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag
vedr. indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster (lov nr.
339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 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 beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 2,8 mio.
kr. i 2020 fra § 17.21.05 Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af
DUT-sag vedr. en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale mv. (lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af
lov om sygedagpenge). 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 2,1 mio.
kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler som følge af DUT-sag vedr. forsøg på beskæftigelsesområdet (bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af
bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet). 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 2020 fra §17.19.79. Reserver og budgetregulering til
§17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler som følge af DUT-sag vedr. forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie (lov nr. 1123 af 19. november 2019). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 17,1 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. i 2021 til omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 24,9 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag til § 29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet som følge af DUT-sag vedr. Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse
af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder), Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. samt Bekendtgørelse nr. 1742 af 13. december 2018 om affaldsdatasystemet. Midlerne overføres herfra til det
kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på
årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1. §29-1.
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•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 2,8 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet som følge af DUT-sag vedr. Bekendtgørelse nr. 1191
af 24. september 2018 om det digitale planregister Plandata.dk.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale
bloktilskud med 9,1 mio. kr. i 2020 til nedskrivning af kommunernes likviditet som følge af efterregulering af DUT-sag vedr. Lov nr.
1716 af 27. december 2016 om ændring af de gymnasiale uddannelser.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 1.210,0 mio. kr. i 2020 til kompensation for de lokalt
afholdte kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Beløbet
kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

•

at justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.239,0 mio. kr. i
2020 til Aarhus Kommune til kompensation for udgifter afholdt i
regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) til håndtering af COVID-19.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 140,0 mio. kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler i forbindelse
med håndteringen af COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært
til udbetaling den 1. september 2020.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 100,0 mio. kr. i 2020 til kommunerne til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på
ældreområdet. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den
1. september 2020.

•

at finansministeren bemyndiges til at overføre 3,1 mio. kr. i 2020
fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 14.11.78.
Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler til finansiering af kommunal reserve vedr. aktiveringsudgifter ifm. lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 98,7 mio. kr. i 2021 med henblik på at kompensere
kommunerne for at videreføre driften af Det Fælleskommunale
Ejendomsstamregister (ESR).

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til ekstraordinært at
udbetale midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet på
5.503,5 mio. kr. den 1. september 2020.

•

at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 100,0 mio.
kr. i 2020 og 1.727,3 mio. kr. i 2021 fra det statslige delloft for
driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.
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Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at statens
tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til
102.215,0 mio. kr., og at statens tilskud til finansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.053,1 mio. kr. for finansåret 2021, jf. lov om
regionernes finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
•

at der for 2021 afsættes et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.554,4 mio. kr. til finansiering af regionernes
sundhedsvæsen.

•

at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet reduceres med
550,6 mio. kr. i 2020 og forhøjes med 742,8 mio. kr. fra 2021 og
frem af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi
og reviderede skøn for regionale pris- og lønudviklinger.

•

at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling reduceres med 55,5 mio. kr. i 2020 og 39,9 mio. kr. fra 2021 og frem af
hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi og reviderede skøn for regionale pris- og lønudviklinger.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2021 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 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.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 909,3 mio. kr. i 2021 til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne.

•

at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet forhøjes med
46,6 mio. kr. i 2020 som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

•

at det regionale bloktilskud til regionale udviklingsopgaver forhøjes med 1,9 mio. kr. i 2020 som følge af DUT-sager på årets lovog cirkulæreprogram, jf. bilag 4.
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•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 48,3 mio. kr. i 2021 til regional medfinansiering af
fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 15,0 mio. kr. i 2021 til regional medfinansiering af Investeringsfonden.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,1 mio. kr. i 2020 fra § 15.11.26. CPR-administration til
efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,5 mio. kr. i 2021 til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 40,7 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 1,7 mio. kr. i 2021 til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinregistret.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,7 mio. kr. i 2020 til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 360,0 mio. kr. i 2020 og 364,7 mio. kr. i 2021 fra §
16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet
i psykiatrien, målrettet løft af drift.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 150,0 mio. kr. i 2020 og 142,0 mio. kr. i 2021 fra §
16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til styrket kapacitet i
psykiatrien, målrettet løft af anlæg.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 90,0 mio. kr. i 2020 og 91,2 mio. kr. i 2021 fra §
16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til styrkelse af kapaciteten og forbedringen af normeringerne i retspsykiatrien.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 300,0 mio. kr. i 2020 og 607,8 mio. kr. i 2021 fra §
16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020 til 1.000 flere sygeplejersker.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 15,0 mio. kr. i 2020 og 15,2 mio. kr. i 2021 fra §
16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og
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arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.
•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 22,5
mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af
fortolkningsændring af reglerne for finansiering af sonderemedier
til borgere uden for sygehusregi og uden tilknytning til hjemmesygepleje eller lignende.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 45,0 mio. kr. i 2020 til finansiering af fortolkningsændring af reglerne for finansiering af sonderemedier til borgere
uden for sygehusregi og uden tilknytning til hjemmesygeplejer eller lignende.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,3 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021 til regional
medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 2,4
mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021 til § 16.35.01. Statens Serum
Institut til statslig medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 53,5 mio. kr. i 2020 fra § 16.51.89. Styrket indsats på
hospitalernes fødeafdelinger til en styrket indsats på hospitalernes
fødeafdelinger.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 7,6 mio. kr. i 2021 til finansiering af Medcom-løsninger
i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 922,0 mio. kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

•

at justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.781,0 mio. kr. i
2020 til Region Hovedstaden og 361,0 mio. kr. i 2020 til Region
Midtjylland til kompensation for udgifter afholdt i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) til håndtering af COVID-19.

•

at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 762,7 mio.
kr. i 2020 og 2.386,3 mio. kr. i 2021 og frem fra det statslige delloft
for driftsudgifter til det regionale delloft for sundhedsområdet.
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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.
Regeringen indgik den 29. maj 2020 aftale med KL om kommunernes
økonomi for 2021. Den 29. maj 2020 indgik regeringen aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2021.
Aftalen med KL
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2021. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,5 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør således 267,2 mia. kr. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet
mv.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer
ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25
mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere
velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet
og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats.
I 2021 er 3,0 mia. kr af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2021.
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre
81.042,5 mio. kr. i 2021, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og
aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 15.350,2 mio. kr. i 2021.
Regeringen og KL er enige om et løft af anlægsrammen i 2021, således
at kommunernes anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr. i 2021. Heraf
gives et tilskud på 1,0 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer.
En andel af kommunernes bloktilskud på 1,0 mia. kr. er betinget af, at
kommunernes budgetter for 2021 holder sig inden for den aftalte ramme
for anlægsudgifterne.
Der afsættes en lånepulje på i alt 250,0 mio. kr. målrettet investeringer
med effektiviseringspotentiale. Derudover afsættes en lånepulje på 400,0
mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
Kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 vedr. mer- og mindreudgifter til håndteringen af COVID-19. Heraf bliver kommunerne kompenseret med ca. 0,4 mia. kr. i 2020 for bl.a. rengøring i kommunale og
private velfærdstilbud og differentieret forældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med genåbning.
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Da kompensationen både dækker merudgifter i kommunale og private tilbud bør kommunen gå i dialog med de private institutioner omkring COVID-19 relaterede udgifter og i dialogen finde et niveau for kompensation
til de private, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt.
Med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er
der sikret stabilitet om kommunernes finansiering og dermed bedre
grundlag for en langsigtet planlægningshorisont. Med aftalen tilføres der
ekstra, statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1
mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed bortfalder behovet for at
drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger
mellem regeringen og KL.
I forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten.
Kommuner med tab får mulighed for ved budgetlægningen gradvist at
sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025. For
2021 vil kommuner med tab have mulighed for at forhøje indkomstskatten
inden for en samlet ramme på 430,0 mio. kr. En evt. samlet kommunal
skattestigning på baggrund af denne aftale om udligningsreform modregnes ikke i bloktilskuddet. Partierne bag udligningsreformen har aftalt følgende tilskudsordninger til skattenedsættelser.
Den generelle tilskudsordning omfatter kommuner, som gennemfører en
nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021-2025 uden forhøjelse af andre skatter. Staten finansierer op til 90 pct. af provenutabet i
første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte
år. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden. Indkomstskattenedsættelser i de kommuner,
der modtager tilskud, vil i en periode på seks år ikke indgå i beregningen
af frit lejde.
En tilskudsordning til kommuner med høje udskrivningsprocenter omfatter
kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., og som
gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til
2025 uden forhøjelse af andre skatter. Staten finansierer varigt det fulde
provenutab for skattenedsættelser ned til 26,3 pct. Tilskuddet bortfalder
fuldt ud, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden. Indkomstskattenedsættelser ned til 26,3 pct. i de kommuner, der modtager tilskud,
vil ikke indgå i beregningen af frit lejde.
Som følge af aftalen med KL er der fastsat et balancetilskud i 2021 på 8.198,9 mio. kr.
Aftalen indebærer en justering af de gældende kommunale udgiftslofter i
2020-2023. Udgiftslofterne for 2021-2023 justeres med konsekvenserne
af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til
finanslov for 2021, jf. budgetlovens § 8.
Aftalen med Danske Regioner
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Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med
godt 1,3 mia. kr. i 2021 til fortsat udvikling af sundhedsvæsnet. Hertil
kommer reguleringer i medfør af DUT mv.
Med aftalen sikres der finansiering af udgifterne, som følger af den demografiske udvikling. Samtidig er der rum til at dække de stigende medicinudgifter med udgangspunkt i statens skøn samt til ansættelse af mere
personale.
Derudover kompenseres regionerne for de opgjorte nettomerudgifter til
håndtering af COVID-19 i 2020 svarende til 3,1 mia. kr. som vedrører følgende udgifter:
•

Staten, kommunerne og regionerne har koordineret deres køb af
værnemidler via Den Nationale Operative Stab (NOST). Region
Hovedstaden har på vegne af regionerne indkøbt for i alt 1,8 mia.
kr., mens Region Midtjylland har indkøbt for 0,4 mia. kr.

•

Regionerne har lokalt foretaget køb af værnemidler mv. for yderligere 0,9 mia. kr.

Der er aftalt et maksimalt niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter for regionerne på 120.718,0 mio. kr. på sundhedsområdet i 2021.
Nettodriftsudgifterne på området for regional udvikling udgør 2.580,5 mio.
kr. i 2021. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.
I 2021 er 1.000,0 mio. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudgetterne for 2021. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2021 indebære en modregning i regionernes bloktilskud.
Med aftalen fastsættes et niveau for de regionale anlægsudgifter på
7.500,0 mio. kr. i 2021. For at understøtte aktiviteten og beskæftigelsen
er der med aftalen enighed om et ekstraordinært løft af det loftsbelagte
niveau for anlægsudgifterne i 2021 på 1,0 mia. kr. Det fastsatte loftsbelagte niveau for anlægsudgifterne (brutto) udgør 3,5 mia. kr. i 2021 med
tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Heraf gives et tilskud
på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2021,
svarende til 4.000,0 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 2021 på 500,0 mio. kr. er betinget
af, at regionernes budgetter for 2021 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbyggeri med kvalitetsfondsstøtte) på 3.500,0 mio. kr. med tillæg af afløb i 2021 fra puljer af
statsligt projekttilskud.
Der er med aftalen forudsat et regionalt teknologibidrag på 400,0 mio. kr.
i 2021, som regionerne frigør, og som prioriteres til finansiering af øget
behandlingskapacitet.
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Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne kan reducere udgifterne til eksterne konsulenter med 100,0 mio. kr. årligt fra 2021.
De frigjorte midler anvendes til at styrke behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet.
Der er med aftalen forudsat frigjort 276,0 mio. kr. årligt frem mod 2025
gennem en bedre tilrettelæggelse af patientbehandlingen til gavn for
både patienterne og økonomi i de nye kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Halvdelen fastholdes i den enkelte region til øget behandlingskapacitet. De resterende 138,0 mio. kr. i 2021 er med økonomiaftalen for
2021 prioriteret til ny sygehusaktivitet. Gevinsterne ligger ud over det aftalte teknologibidrag.
Det statslige betingede tilskud (nærhedsfinansiering) udgør 1.554,4 mio.
kr. i 2021.
Der hensættes i regionerne 909,3 mio. kr. i 2021 til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte med modsvarende finansiering af de enkelte
regioners deponering via finansieringstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag udgør 20.181,6 mio. kr. i 2021,
hvortil kommer regulering i medfør af DUT mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme vis som bloktilskuddet for 2021. Regionerne vil i 2021 endvidere modtage finansiering i form af kommunernes
udviklingsbidrag, som i 2021 vil udgøre 660,5 mio. kr., svarende til 113 kr.
pr. indbygger.
Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet forhøjes med
742,8 mio. kr. i 2021 af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale
økonomi. Aftalen indebærer, at bloktilskuddet vedrørende regional udvikling for 2021 reduceres med 39,9 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer en justering af de gældende regionale udgiftslofter for 2020-2023. Udgiftslofterne for 2021-2023
justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af
DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for finansåret 2021, 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 2018 til 2021 udgør 8,3 pct.
Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2021 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri
med virkning for 2021-grundlaget neutraliseres virkningerne for de selvbudgetterende kommuner.
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Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget (udskrivningsgrundlaget for 2018) 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 5,1 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 7,0
pct.
Pris- og lønudviklingen på det kommunale område for 2020 til 2021 er
fastsat til 1,5 pct. for serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 1,5 pct. for de
samlede udgifter (inkl. overførsler) samt til 1,4 pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2021 på
2,3 pct.
Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2020 til 2021 er på
sundhedsområdet fastsat til 1,3 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området
for regional udvikling til 1,9 pct. For anlæg er fastsat en pris- og lønudvikling på 1,4 pct., og for det samlede regionale område er pris- og lønudviklingen fastsat til 1,3 pct. (inkl. medicin).
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 er der afsat et tilskud til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2021 udgør 576,6 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 2021 udgør 1.029,5 mio. kr., fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2019 fordeles der et årligt tilskud til
at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og
bekæmpe ensomhed m.v. Tilskuddet for 2021 udgør 102,9 mio. kr. og
fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2016 fordeles der et årligt tilskud til
en værdig ældrepleje. Tilskuddet for 2021 udgør 1.078,2 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Der er for 2019 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra
kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag på
19.414,2 mio. kr. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter hertil
er 22.437,9 mio. kr., jf. bekendtgørelse nr. 1033 af 10. oktober 2019 om
28

opgørelse af øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019. Kommunale
betalinger ud over det regional maksimale niveau overføres løbende til §
16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. De forudsatte betalinger til denne konto udgør 3.023,7 mio. kr. vedr. 2019. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på 3.023,7 mio. kr., opkræver sundheds- og ældreministeren det resterende beløb i løbet af 2020 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a,
stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den løbende kommunale afregning af kommunal medfinansiering i 2019 er fastfrosset svarende til de
kommunale budgetterede udgifter for 2019.
Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen for 2020 udgør 23.016,6 mio. kr.,
mens den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal medfinansiering for 2020 er opgjort til 19.920,3 mio. kr. Dertil kommer regulering i medfør af DUT mv. De løbende indbetalinger fra kommunerne ud
over det regionale indtægtsloft overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til staten til finansiering af det øgede
regionale bloktilskud. De forudsatte indbetalinger til staten kan således
opgøres til 3.096,3 mio. kr. vedr. 2020. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på 3.096,3 mio.
kr., opkræver sundheds- og ældreministeren det resterende beløb i løbet
af 2021 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den løbende kommunale afregning af kommunal
medfinansiering i 2020 er fastfrosset med udgangspunkt i de kommunale
budgetter for 2019.
Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen for 2021 udgør 23.318,1 mio. kr.,
mens den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal medfinansiering for 2021 er opgjort til 20.181,6 mio. kr. De løbende indbetalinger fra kommunerne ud over det regionale indtægtsloft overføres løbende
til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til staten til finansiering af det øgede regionale bloktilskud. De forudsatte indbetalinger til
staten kan således opgøres til 3.136,5 mio. kr. i 2021. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på 3.136,5 mio. kr., opkræver sundheds- og ældreministeren det resterende beløb i løbet af 2021 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a,
stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den løbende kommunale afregning af kommunal medfinansiering i 2021 fastfryses med udgangspunkt i
de kommunale budgetter for 2019.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 96,8 mio. kr. i 2021, og regionerne medfinansierer 48,3 mio. kr.
i 2021 til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at igangsætte signaturprojekter om kunstig intelligens i regi af Investeringsfonden for nye tekno-
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logier og digitale velfærdsløsninger, der skal sikre erfaringer med teknologien til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 15,0 mio. kr. i 2021, og at regionerne medfinansierer 15,0 mio.
kr. i 2021 til Investeringsfonden.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 24,2 mio. kr. i 2021, og regionerne medfinansierer 40,7 mio. kr.
i 2021 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne og regionerne hver især medfinansierer 7,6 mio. kr. i 2021 til finansiering af
Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at afsætte 1.210,0 mio.
kr. i 2020 og 922,0 mio. kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte
kommunale og regionale udgifter til håndtering af COVID-19. Udgifterne
på 2.122,0 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af
Social- og Indenrigsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation, som COVID-19 har påført
dansk økonomi, lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen
uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for finansår 2020. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.
Regeringen er enig med KL og Danske Regioner om at kompensere
kommuner og regioner, der har foretaget indkøb i regi af Den Nationale
Operative Stab (NOST) til håndtering af udbruddet af COVID-19 i 2020.
Kompensationen udgøres af 1.781,0 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden, 361,0 mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland og 1.239,0 mio. kr. i 2020
til Aarhus Kommune. Udgifterne på i alt 3.381,0 mio. kr. i 2020 foreslås
håndteret ved en direkte opskrivning af Justitsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation,
som COVID-19 har påført dansk økonomi, lægges der op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for finansår 2020.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 140,0 mio. kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Udgifterne på 140,0
mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Social- og
Indenrigsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for
2020. I lyset af den særlige situation som COVID-19 har påført dansk
økonomi, lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden
modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for finansår
2020. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september
2020.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne medfinansierer 5,0 mio.
kr. i 2021 til tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.
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Regeringen og KL er enige om, at kommunerne finansierer 30,5 mio. kr. i
2021 til finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 30,6 mio. kr. i 2021 og frem til
regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi
2016-2020.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 4,3 mio. kr. i 2021 til tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).
Regeringen og KL er enige om at afsætte 0,8 mio. kr. i 2021 og frem til
kommunal medfinansiering af sundhed.dk.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 17,1 mio. kr. i 2020 og 25,9
mio. kr. i 2021 til omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kompenseres for at videreføre driften af Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) med
98,7 mio. kr. i 2021.
Regeringen og Danske Regioner er enige om at afsætte 1,7 mio. kr. i
2021 til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinregistret.
Regeringen og Danske Regioner er enige om at afsætte 2,3 mio. kr. i
2020 og 4,5 mio. kr. i 2021 til regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme. I tillæg hertil er det aftalt, at
der foretages en mellemstatslig overførsel på 2,4 mio. kr. i 2020 og 4,5
mio. kr. i 2021 til statslig medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme. Udgifterne på 2,4 mio. kr. i 2020 foreslås
håndteret ved en direkte opskrivning af Sundheds- og Ældreministeriets
bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation, som COVID-19 har påført dansk økonomi, lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for finansår 2020.
Med Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 er der
indgået en frikøbsaftale mellem staten, regionerne og kommunerne om
omlægning af betaling for CPR-data på Datafordeleren. Såfremt de offentlige anvendere ikke overgår til Datafordeleren som forudsat, tilbageføres midlerne til parterne, jf. aftalen. Der afsættes 6,3 mio. kr. i 2020 til
kommunerne og 1,1 mio. kr. i 2020 til regionerne til efterregulering af
uforbrugte midler ift. Datafordeleren.
Med Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 er der
indgået en frikøbsaftale mellem staten, regionerne og kommunerne om
omlægning af betaling for CPR-data på Datafordeleren, hvormed CPRadministrationen er tilført en bevilling svarende til forbruget af CPR-data
på Datafordeleren. Med frikøbsaftalen afsættes 2,5 mio. kr. i 2021 til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.
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Med Aftalen 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 150 særlige pladser.
Kommunerne medfinansierer 1,8 mio. kr. i 2020, og regionerne medfinansierer 2,7 mio. kr. i 2020 til efterregulering af den statslige finansiering af
driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.
Med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 blev der afsat 15,0
mio. kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i 2021 til udbredelse af faste læger på plejecentre.
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 360,0 mio. kr. i 2020
og 364,7 mio. kr. i 2021 til en styrket kapacitet i psykiatrien, der målrettes
løft af drift.
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 150,0 mio. kr. i 2020
og 142,0 mio. kr. i 2021 til styrket kapacitet i psykiatrien, der målrettes løft
af anlæg.
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 90,0 mio. kr. i 2020 og
91,2 mio. kr. fra 2021 og frem til styrkelse af kapaciteten og forbedring af
normeringerne i retspsykiatrien.
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 300,0 mio. kr. i 2020
og 607,8 mio. kr. fra 2021 og frem til 1.000 flere sygeplejersker.
Med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 blev der afsat 15,0
mio. kr. i 2020 og 15,2 mio. kr. i 2021 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.
Med Aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 53,5 mio. kr. årligt til
styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.
Det er aftalt, at der afsættes 45,0 mio. kr. i 2020 til finansiering af fortolkningsændring vedrørende reglerne om tilskud til sonderemedier.
Med Aftale om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019 blev der
afsat en reserve på 3,1 mio. kr. i 2020 til håndtering af kommunale aktiveringsudgifter.
Ligeledes afsættes der i tillæg til aftalen med KL en lånepulje på 200,0
mio. kr. for 2021 til anlægsinvesteringer i kommunerne på det ordinære
anlægsområde.
Med henblik på nedskrivning af kommunernes likviditet som følge af efterregulering af DUT-sag vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af de gymnasiale uddannelser reduceres det kommunale bloktilskud
med 9,1 mio. kr. i 2020.
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Generelle tilskud til kommunerne i 2021
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 2021 søges fastsat til
92.202,3 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 2021 udgør balancetilskuddet -8.198,9. mio. kr.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud
med regulering for pris- og lønudvikling.
Med Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19
blev der afsat 100,0 mio. kr. i 2020 til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Udgifterne på 100,0 mio.
kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Social- og Indenrigsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020.
I lyset af den særlige situation, som COVID-19 har påført dansk økonomi,
lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående
reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. Beløbet kommer
ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.
Det generelle tilskud til kommunerne for 2021 er reguleret som følge af
Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), jf. lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner.
På det kommunale bloktilskud for 2021 foretages en foreløbig regulering
på 21.456,5 mio. kr. vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes
udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2019 til 2021 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2017 til 2019 på -868,9 mio. kr. Det
kommunale bloktilskud reguleres permanent med 1.404,9 mio. kr. vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2018 til 2019.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den
søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2021 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for finansåret 2021.
Generelle tilskud til kommuner i 2020
De generelle tilskud til kommunerne for 2020 forhøjes med 550,1 mio. kr.
som følge af DUT mv., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud
til kommuner og reduceres med 3.248,1 mio. kr. som følge af andre reguleringer. Reguleringer, der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der
ikke er hjemlet i finansloven for 2020, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den
søgte tilskudsfastsættelse i 2020.
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Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2020, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret for 2020, specificeres således:
§ 15.91.11. Kommunerne (Lovbunden)
20. Statstilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ………..….
3.798,2 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud til kommunerne i 2020
Som følge af aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet af d. 5. maj 2020 indarbejdes beskæftigelsestilskuddet i den generelle udligning fra 2021. Der søges derfor kun om
midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud og efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2020 søges reguleret med 5.503,5 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. Beløbet kommer
ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.
Derudover søges beskæftigelsestilskuddet for 2019 efterreguleret med
665,2 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 2020.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2020, der optages
på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommunerne
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …… 5.503,5
mio. kr.
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …….…665,2
mio. kr.
Generelle tilskud til regionerne i 2021
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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 102.215,0
mio. kr. i 2021, og tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 2.053,1 mio. kr. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget
af regionernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2021.
Det generelle tilskud til regionerne for 2021 er reguleret som følge af
DUT, 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 2021 vil blive
indarbejdet på forslag til finanslov for 2021.
Generelle tilskud til regionerne i 2020
De generelle tilskud til regionerne for 2020 søges forhøjet med 46,6 mio.
kr. på sundhedsområdet og forhøjet med 1,9 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af DUT mv., jf. lov om regionernes finansiering, samt forhøjet med 1.381,0 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 55,5 mio.
kr. på udviklingsområdet som følge af andre reguleringer. Reguleringer
der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2020, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over
den søgte tilskudsfastsættelse i 2020.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag
til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner……………..… 1.427,6 mio. kr.
20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………….…....53,6 mio. kr.
Andre bevillingsforhold
Med henblik på kompensation for kommunale og regionale udgifter afholdt i NOST-regi overføres 1.781,0 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden, 361,0 mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland og 1.239,0 mio. kr. i 2020
til Aarhus Kommune til kompensation for udgifter afholdt i regi af NOST til
håndtering af COVID-19. Ændringerne for finansåret 2020, der optages
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på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19
10. Almindelig virksomhed

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner…….… 3.381,0
mio. kr.
Med henblik på finansiering af kommunal reserve vedr. aktiveringsudgifter ifm. lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere overføres
3,1 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til
§ 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale
indkomstoverførsler
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. 3,1
mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………….……..……….. -3,1
mio. kr.
Med henblik på efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren
overføres 6,3 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud og 1,1 mio. kr. i
2020 til det regionale bloktilskud fra § 15.11.26. CPR-administration. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 15.11.26. CPR-administration
10. Driftsudgifter

Udgift
78. Overført overskud………….…………………………….……….. 7,4 mio. kr.
Med henblik på finansiering af udgifterne vedr. genoptagelse af sager efter servicelovens § 42 vedr. tabt arbejdsfortjeneste overføres 11,3 mio.
kr. i 2020 fra § 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til § 15.11.79. Reserver og
budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………
mio. kr.

11,3
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§ 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne
20. Tabt arbejdsfortjeneste
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………
-11,3 mio. kr.
Med henblik på finansiering af udgifterne vedr. DUT-sag vedr. L 173
fremsat den 16. april 2020, forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter) overføres 2,6 mio. kr. i 2020 fra § 15.75.32. Kvindekrisecentre til § 15.11.79.
Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres
således:
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………..
2,6 mio. kr.
§ 15.75.32. Kvindekrisecentre
10. Kvindekrisecentre
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
…….-2,6 mio. kr.
Med henblik på genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt
opskrives § 15.91.12.76. Tilskud vedr. genoptagelse af besøg mv. med
100,0 mio. kr. i 2020. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne
76. Tilskud vedr. genoptagelse af besøg mv. (nyoprettet underkonto)

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …….. 100,0
mio. kr.
Med henblik på efterregulering af den statslige finansiering af driften af
150 særlige pladser i psykiatrien overføres 1,8 mio. kr. i 2020 fra det
kommunale bloktilskud og 2,7 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud
til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020:
Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, 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…………….………..…..………..
4,5 mio. kr.
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Med henblik på udbredelse af faste læger på plejecentre overføres 15,0
mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra § 16.11.79.25. Reserven
til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for
2020-2023. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 20202023

Udgift
49. Reserver og budgetregulering………..……….……..……….. 15,0 mio. kr.
Med henblik på en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af drift
overføres 360,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2020 fra §
16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020. Ændringerne for finansåret
2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020,
specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om finansloven for 2020

Udgift
49. Reserver og budgetregulering……………….……..……….. 360,0 mio. kr.
Med henblik på en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af anlæg
overføres 150,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra §
16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020. Ændringerne for finansåret
2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020,
specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om finansloven for 2020

Udgift
49. Reserver og budgetregulering………………….…..……….. 150,0 mio. kr.
Med henblik på styrkelse af kapaciteten og forbedringen af normeringerne i retspsykiatrien overføres 90,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020. Ændringerne for
finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om finansloven for 2020

Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………….…….……..……….. 90,0 mio. kr.
Med henblik på 1.000 flere sygeplejersker fra 2021 overføres 300,0 mio.
kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag
til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
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16. Aftale om Finansloven for 2020

Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………………….…….…….. 300,0 mio. kr.
Med henblik på specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder overføres 15,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra
§ 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023. Ændringerne for finansåret 2020,
der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet for 20202023.

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….…….…..……….. 15,0 mio. kr.
Med henblik på finansiering af fortolkningsændring af reglerne for finansiering af sonderemedier til borgere uden for sygehusregi og uden tilknytning til hjemmesygepleje eller lignende overføres 22,5 mio. kr. i 2020 fra
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver
og budgetregulering. Samtidig overføres 45,0 mio. kr. i 2020 fra §
35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til
det regionale bloktilskud. Ændringerne for finansåret 2020, der optages
på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering............................................22,5 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering............................................22,5 mio. kr.
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Udgift
49. Reserver og budgetregulering............................................45,0 mio. kr.
Med henblik på at styrke overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme overføres 2,3 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud og 2,4
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mio. kr. fra en mellemstatslig overførsel i 2020 til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres
således:
§ 16.35.01. Statens Serum Institut
10. Driftsbudget

Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger.…………….……..………..
4,7 mio. kr.
Med henblik på at styrke indsatsen på hospitalernes fødeafdelinger overføres 53,5 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger. Ændringerne for finansåret
2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020,
specificeres således:
§ 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………….. 53,5 mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. indførelse af obligatorisk
pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion
til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster (lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love) overføres 12,9 mio.
kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret
2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020,
specificeres således:
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. 12,9
mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. -12,9
mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. en enklere tilrettelæggelse
af første opfølgningssamtale mv. (lov nr. 1555 af 27. december 2019 om
ændring af lov om sygedagpenge) overføres 2,8 mio. kr. i 2020 fra §
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres
således:
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
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30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……………..
2,8 mio. kr.
§ 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger …………….……..……. 2,8 mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. forsøg på beskæftigelsesområdet (bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet) overføres 2,1 mio. kr. i
2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.78.
Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
30. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. 2,1
mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillings forslag

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. -2,1
mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. forhøjelse af fradragsbeløb
for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie
(lov nr. 1123 af 19. november 2019) overføres 0,3 mio. kr. i 2020 fra §
17.19.79. Reserver og budgetregulering til § 17.19.78 Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020, specificeres således:
§ 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. 0,3
mio. kr.
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. -0,3
mio. kr.
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Med henblik på omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver overføres 17,1 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra §
20.29.15.10. Sprogprøver mv. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres
således:
§ 20.29.15. Sprogprøver mv.
10. Sprogprøver mv.

Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud……….. 17,1 mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyr overføres 24,9 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020, specificeres således:
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. -24,9
mio. kr.
§ 29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet
10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet

Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. 24,9
mio. kr.
Med henblik på det digitale planregister overføres 2,8 mio. kr. i 2020 til
det kommunale bloktilskud fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet.
Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet
30. Ejendomsområdet

Udgift
49. Reserver og budgetregulering………………………….. -2,8
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.
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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 mv. 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
2020 fastsættes til henholdsvis 67.766,0 mio. kr. og 102.386,3 mio. kr.,
og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 optages
følgende:

§ 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv.
COVID-19
§ 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler
§ 15.11.26. CPR-administration
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
§ 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i
hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
§ 15.75.32. Kvindekrisecentre

Udgift

Indtægt

Mio. kr.

Mio. kr.

3.381,0 3,1 -7,4

-

13,9 -11,3 -2,6 -

§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne

1.374,0

-

§ 15.91.11. Kommunerne (Lovbunden)

3.798,2

-

§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til
kommunerne (Lovbunden)
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
§ 16.35.01. Statens Serum Institut
§ 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
§ 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

100,0

-

6.168,7

-

-903,0

-

4,7

-

-53,5

-

2,4

-
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§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
§ 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
§ 20.29.15. Sprogprøver mv.
§ 29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering
af det kommunale bloktilskud mv.
§ 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet

15,4

-

-2,8

-

-17,1 24,9 -65,5 -45,0 -2,8 -

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkninger
under § 11:
”Tekstanmærkning ad 11.11.77.
Justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.239 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune til kompensation for udgifter afholdt i regi af Den Nationale
Operative Stab (NOST) til håndtering af COVID-19.”
”Tekstanmærkning ad 11.11.77.
Justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.781 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden og 361,0 mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland til kompensation for udgifter afholdt i regi af Den Nationale Operative Stab
(NOST) til håndtering af COVID-19.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkninger
under § 14:
”Tekstanmærkning ad 14.11.78.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,1 mio. kr. i 2020 til §
14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til
finansiering af kommunal reserve vedr. aktiveringsudgifter ifm. lov om et
midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkninger
under § 15:
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,1 mio. kr. i 2020 til det
regionale bloktilskud fra § 15.11.26. CPR-administration til efterregulering
af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,7 mio. kr. i 2020 fra det
regionale bloktilskud til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud til
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efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 360,0 mio. kr. i 2020 til det
regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til
en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af drift.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 150,0 mio. kr. i 2020 til det
regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til
en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af anlæg.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 90,0 mio. kr. i 2020 til det
regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven 2020 til
styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i retspsykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 300,0 mio. kr. i 2020 til det
regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020 til
1.000 flere sygeplejersker.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2020 til det
regionale bloktilskud fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 45,0 mio. kr. i 2020 til det
regionale bloktilskud fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det
kommunale bloktilskud mv. til finansiering af fortolkningsændring i forhold
til reglerne for finansiering af sonderemedier.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,3 mio. kr. i 2020 fra det
regionale bloktilskud til § 16.35.01.10. Driftsbudget til regional
medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme
sygdomme.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 53,5 mio. kr. i 2020 til det
regionale bloktilskud fra § 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 922,0 mio. kr. i 2020 til det
regionale bloktilskud til kompensation for de lokalt afholdte regionale
udgifter til håndtering af COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til
udbetaling den 1. september 2020.”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 6,3 mio. kr. i 2020 til det
kommunale bloktilskud fra § 15.11.26. CPR-administration til
efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,8 mio. kr. i 2020 fra det
kommunale bloktilskud til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af
satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige
pladser i psykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2020 til det
kommunale bloktilskud fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til udbredelse af faste læger på plejecentre.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 17,1 mio. kr. i 2020 til det
kommunale bloktilskud fra § 20.29.15.10. Sprogprøver mv. til omlægning
af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at opskrive det kommunale bloktilskud
med 1.210,0 mio. kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte
kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Beløbet kommer
ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud
med 9,1 mio. kr. i 2020 til nedskrivning af kommunernes likviditet som
følge af efterregulering af DUT-sag vedr. Lov nr. 1716 af 27. december
2016 om ændring af de gymnasiale uddannelser.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 140,0 mio. kr. i 2020 til det
kommunale bloktilskud til kompensation for de lokalt afholdte kommunale
udgifter til indkøb af værnemidler i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september
2020.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Uanset bestemmelserne i lov om kommunal udligning og generelle tilskud
til kommunerne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 28. oktober 2019, om
afregningen af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet i oktober,
november og december i tilskudsåret bemyndiges social- og
indenrigsministeren til ekstraordinært at udbetale midtvejsreguleringen af
beskæftigelsestilskuddet på 5.503,5 mio. kr. den 1. september 2020.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud
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på 100,0 mio. kr. i 2020 til kommunerne til genoptagelse af besøg og
fastholdelse af social kontakt. Tilskuddet fordeles efter en demografisk
fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Beløbet kommer
ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkning
under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.11.79.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 22,5 mio. kr. i
2020 til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag til finansiering af
fortolkningsændring i forhold til reglerne for finansiering af
sonderemedier.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkning
under § 35:
”Tekstanmærkning ad § 35.11.50.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,8 mio. kr. i 2020 til §
15.91.11. Kommunerne fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet vedr.
det digitale planregister Plandata.dk.”
Vedrørende finansåret 2021
På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages følgende:
Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 5,0 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til § 07.11.02.60.
Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde til medfinansiering af
tværoffentligt effektiviseringssamarbejde. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde
………………. 5,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 57,3 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2021 og 28,6
mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2021 til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. På forslag til finanslov for finansåret
2021 optages således følgende:
§ 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering …………..………….
85,9 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 39,5 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2021 og 19,7
mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2021 til § 07.12.02.40. Udvikling af
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infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således
følgende:
§ 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter ……………………….
59,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 30,5 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til §
07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi – tilskud til finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram. Midlerne overføres
herfra til KL som tilsagn om tilskud. På forslag til finanslov for finansåret
2021 optages således følgende:
§ 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi – tilskud …….
30,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 15,0 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud og 15,0
mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til medfinansiering af Investeringsfonden. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger………………………………………………………………...……………….
30,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 2,5 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til §
15.11.26. CPR-administration til omlægning af offentlige myndigheders
betaling for CPR-data. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages
således følgende:
§ 15.11.26. CPR-administration ……………………………………….…….
2,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
statens tilskud til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til
102.215,0 mio. kr. i 2021, og at tilskuddet til finansiering af de regionale
udviklingsopgaver fastsættes til 2.053,1 mio. kr. i 2021. Heraf er 1.500,0
mio. kr. betinget. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne………………………….....
104.268,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2021 fastsættes til
92.216,6 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 2021 udgør balancetilskuddet
-8.198,9
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mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 15.91.11. Kommunerne ………………………………………………..
92.216,6 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der i 2021 ydes et tilskud til kommunerne på 576,6 mio. kr. til bedre dagtilbud. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 15.91.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud ……………………………….
576,6 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der i 2021 ydes et tilskud til kommunerne på 102,9 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages
således følgende:
§ 15.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed ………………….
102,9 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der i 2021 ydes et tilskud til kommunerne på 1.029,5 mio. kr. til styrket
kvalitet i ældreplejen. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages
således følgende:
§ 15.91.12.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen …………….
1.029,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der i 2021 ydes et tilskud til kommunerne på 1.078,2 mio. kr. til en værdig
ældrepleje. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således
følgende:
§ 15.91.12.84. Tilskud til en værdig ældrepleje …………………….
1.078,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 24,2 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud og 40,7
mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.). På forslag til finanslov
for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed …………………………………….……….
64,9 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 1,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2021 til §
16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinregistret. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
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§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed ………………. 1,7 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 4,5 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud og 4,5 mio.
kr. i 2021 som en mellemstatslig overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget
til regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og
smitsomme sygdomme. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 16.35.01.10. Driftsbudget …………………. 9,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der afsættes et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering)
på 1.554,4 mio. kr. i 2021 til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.
På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 16.51.74. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen...1.554,4 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 0,8 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til §
16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på
sundhedsområdet til kommunal medfinansiering af sundhed.dk. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet
……………………………………………………………..……. 0,8 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 7,6 mio. kr. i 2021 fra henholdsvis det regionale og det
kommunale bloktilskud til § 16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne
skrøbelige patienter til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet. På forslag til finanslov for finansåret
2021 optages således følgende:
§ 16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter
(nyoprettet underkonto)…15,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der ydes et tilskud på 909,3 mio. kr. i 2021 til regionernes deponering til
kvalitetsfondsbyggerierne. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 16.91.60.20. Pulje til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne ………….. 909,3 mio. kr.
På forslag til finanslov for 2021 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 48,3 mio. kr. fra det
regionale bloktilskud i 2021, heraf 21,3 mio. kr. angående basisfinansiering og 7,3 mio. kr. angående dobbeltdrift til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur samt 19,7 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2021 fra det
regionale bloktilskud til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til medfinansiering af Investeringsfonden.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,5 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til § 15.11.26. CPR-administration til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,7 mio. kr. i 2021 fra det
regionale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. 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 1,7 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinregistret.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 364,7 mio. kr. i 2021 til det
regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til
en styrket kapacitet i psykiatrien – drift.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 142,0 mio. kr. i 2021 til det
regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til
en styrket kapacitet i psykiatrien – anlæg.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 91,2 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven 2020 til
styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i retspsykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 607,8 mio. kr. i 2021 til det
regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020 til
1.000 flere sygeplejersker.”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,2 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,5 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut
til regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og
smitsomme sygdomme.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til § 16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,0 mio. kr. i 2021 fra det
kommunale bloktilskud til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde til medfinansiering af tværoffentligt
effektiviseringssamarbejde.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 96,8 mio. kr. i 2021
fra det kommunale bloktilskud, heraf 42,9 mio. kr. angående basisfinansiering og 14,4 mio. kr. angående dobbeltdrift til § 07.12.02.10. Drift af
fællesoffentlig digitalisering til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur samt 39,5 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 30,5 mio. kr. i 2021 fra det
kommunale bloktilskud til § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi – tilskud til finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram til udbetaling af projekttilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL
som tilsagn om tilskud.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2021 fra det
kommunale bloktilskud til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til medfinansiering af Investeringsfonden.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 30,6 mio. kr. i 2021 og frem
til det kommunale bloktilskud til regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020.”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,3 mio. kr. i 2021 til det
kommunale bloktilskud fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til
tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den Nationale Videns- og
Specialrådgiverorganisation).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 24,2 mio. kr. i 2021 fra det
kommunale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. 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 0,8 mio. kr. i 2021 fra det
kommunale bloktilskud til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af
fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet til kommunal medfinansiering af sundhed.dk.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,1 mio. kr. i 2021 til det
kommunale bloktilskud fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til udbredelse af faste læger på plejecentre.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2021 fra det
kommunale bloktilskud til § 16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne
skrøbelige patienter til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 25,9 mio. kr. i 2021 til det
kommunale bloktilskud fra § 20.29.15.10. Sprogprøver mv. til omlægning
af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 98,7 mio. kr. i 2021 til det
kommunale bloktilskud til kompensation af kommunerne for at videreføre
driften af Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.40.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på
576,6 mio. kr. i 2021 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 2021, der anvendes i forbindelse
med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2021.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.75.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed på 102,9 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en
demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.12.80.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud
til styrket kvalitet i ældreplejen på 1.029,5 mio. kr. i 2021 til kommunerne
efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.84.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud
til en værdig ældrepleje på 1.078,2 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter
en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.51.74.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at afsætte et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.554,4 mio. kr. i 2021 til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til 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
909,3 mio. kr. i 2021 til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne. Af midlerne udbetales 158,9 mio. kr. til Region Hovedstaden og
750,4 mio. kr. til Region Midtjylland."
Statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2018 til
2021 udgør 8,3 pct.
Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
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Herudover søges om tilslutning til, at det skøn for stigning i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 5,1 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 7,0 pct.
Omfordeling mellem udgiftslofter
Endelig anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8,
stk. 1, omfordeles 100,0 mio. kr. i 2020 og 1.727,3 mio. kr. i 2021 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 762,7 mio. kr. i 2020 og 2.386,3 mio. kr. i 2021 og frem fra
det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for sundhedsområdet.
København, den 17. juni 2020

Nicolai Wammen

/Søren Lund

Bilag 3 til aktstykket: Regulering af statstilskud til regioner til sundhedsområdet

Bilag 3
Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. Kommune- og regionsaftalen
2019 vedr. 2020, overført tilskudspulje, jf. akt 162 af
24. september 2019
Pris- og lønregulering 2020-2021
I alt

99.058,9

99.055,2

98.842,3

98.842,3

-

1.287,7

1.284,9

1.284,9

99.058,9

100.342,9

100.127,2

100.127,2

II. Lov- og cirkulæreprogram
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Bilag 3
Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

Sundheds- og Ældreministeriet
Lov nr. 1436 af 17. december 2019 om ændring af lov
om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven og lov om
klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lægemiddelloven (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning samt forbedrede
rammer for sundhedsforskning) og tilhørende bekendtgørelser.

1,3

2,5

2,5

2,5

Sonderemedier - Breve fra Sundheds- og Ældreministeriet af henholdsvis 26. juni 2017 og 8. januar 2018 til
Danske Regioner og KL.

22,5

22,8

22,8

22,8

Bekendtgørelse nr. 54 af 22. januar 2020 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. samt
bekendtgørelse nr. 402 af 7. april 2020 om ændring af
bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv. (vaccination mod kighoste til
gravide.)

3,4

-

-

-

Bekendtgørelse nr. 1348 af 9. december 2019 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse
mv. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt
Centrene.

11,0

-

-

-

Screening for SCID

-0,7

-0,8

-0,8

-0,8

8,5

4,3

-

-

Bekendtgørelse nr. 46 af 20. januar 2020 om ændring
af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med
bloddonation

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

Urenheder med nitrosaminer i kemiske lægemidler (EU
forordning nr. 720/2004)

0,8

-

-

-

Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft
(Kræftplan III)

-

-

-

7,7

Klinisk kvalitetsdatabase for psykologområdet

-

-

-

-0,6

46,6

28,7

24,4

31,5

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

-

-

-

-0,1

I alt

-

-

-

-0,1

46,6

28,7

24,4

31,4

-550,6

742,8

742,8

742,8

Bekendtgørelse nr. 54 af 22. januar 2020 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. (catchup program vedr. HPV til drenge) og Bekendtgørelse nr.
146 af 21. januar 2020 om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

I alt

Børne- og Undervisningsministeriet

I alt, lov- og cirkulæreprogram

III. Andre reguleringer

Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en balanceret udvikling af den regionale økonomi
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Bilag 3
Korrigeret
pulje 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

Regional medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur*)1)

-

-48,3

-44,2

-21,3

Regional medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20201)

-

-

-

0,8

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

-

-40,7

-

-

Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet*)

-

-7,6

-

-

Videreudvikling af sygehusmedicinregistret 1)

-

-1,7

-1,2

-0,7

Efterregulering af særlige pladser

-2,7

-

-

-

Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger

53,5

-

-

-

1,1

-

-

-

Omlægning af offentlige myndigheders betaling for
CPR-data (regioner)

-

-2,5

-

-

Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 20281)

-

-

-

-

Nedbringelse af ventetid til offentlig
høreapparatsbehandling (Aftale om finansloven for
2019)

-

-

-

-25,9

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

-

-

-

-5,2

Sagsbehandlingstid i Medicinrådet (Aftale om finansloven for 2019)

-

-

-

-2,0

Styrket kapacitet i psykiatrien - drift (Aftale om finansloven for 2020)1)

360,0

364,7

364,7

364,7

Styrket kapacitet i retspsykiatrien (Aftale om finansloven for 2020)

90,0

91,2

91,2

91,2

1.000 flere sygeplejersker (Aftale om finansloven for
2020)

300,0

607,8

607,8

607,8

Specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023)1)

15,0

15,2

15,2

15,2

Regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme1)

-2,3

-4,5

-4,8

-5,3

922,0

-

-

-

-

-15,0

-

-

150,0

142,0

111,5

101,4

Mio. kr.

Efterregulering af uforbrugte midler ift.
Datafordeleren

Kompensation for regionale udgifter til håndtering af
COVID-19
Regional medfinansiering af Investeringsfonden
Styrket kapacitet i psykiatrien - anlæg
(Aftale om finansloven for 2020) 1)
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Nyt kapitel

Bilag 3
Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

45,0

-

-

-

1.381,0

1.843,4

1.883,0

1.863,5

100.486,5

102.215,0

102.034,6

102.022,1

Sonderemedier - Breve fra Sundheds- og Ældreministeriet af henholdsvis 26. juni 2017 og 8. januar 2018 til
Danske Regioner og KL.
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 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. Kommune- og regionsaftalen
2019 vedr. 2020, overført tilskudspulje, jf. akt 162 af
24. september 2019
Pris- og lønregulering 2020-2021

1.953,4
-

1.953,4

1.953,4

1.953,4

25,4

25,4

25,4

1.953,4

1.978,8

1.978,8

1.978,8

Lov nr. 1562 af 27. december 2019 om ændring af
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Mulighed
for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler)

1,7

-

-

-

I alt

1,7

0,0

0,0

0,0

-

33,1

33,1

-

0,0

33,1

33,1

0,0

I alt

II. Lov- og cirkulæreprogram

Børne- og Undervisningsministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet
Undersøgelser af jordforureninger der påvirker
overfladevand og natur
I alt
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Bilag 4

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

Transport- og Boligministeriet
Bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 om ændring
af bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier mv.*)
Bekendtgørelse nr. 1296 af 20. november 2019 om
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

-

1,1

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

I alt

0,2

1,3

0,2

0,2

I alt, lov- og cirkulæreprogram

1,9

34,4

33,3

0,2

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

-55,5

39,9

39,9

39,9

I alt, andre reguleringer

-55,5

39,9

39,9

39,9

1.899,8

2.053,1

2.052,0

2.018,9

III. 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.

5. Bilag B: Oversigt over punkter på lov- og cirkulæreprogrammet,
som ikke har givet anledning til kompensation
SKATTEMINISTERIET
•

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love (Forenkling af regler om forældelseshåndtering,
modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

•

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og
skatteindberetningsloven (Kommunale forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved inddrivelse i udlandet og ophævelse af fradragsret for
renter af fordringer under inddrivelse m.v.)

•

Lov om ændring af chokolade-afgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love (Godtgørelse af visse punktafgifter
til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer,
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ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og
værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.)
•

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,
pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af
skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af
fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser)

SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET
•

Lov om ændring af lov om socialtilsyn (Ændring af formålsbestemmelser i
vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattester og præcisering af
rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn)

•

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for
voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service

•

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
over for voksne, herunder pædagogiske principper

•

Vejledning om botilbud mv. til voksne

•

Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

•

Bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger

SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
•

Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
og sundhedsloven (begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger,
udvidelse af lægemiddelskadeordningen i nød- og beredskabssituationer
mv.)

•

Bekendtgørelser som følge af ændringer af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

•

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske
stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

•

Anbefalinger til gode transitionsforløb (overgange) for patienter med kroniske sygdomme, når de overgår fra børne- ungeregi til voksenregi/afdelinger
på hospitalerne, både i somatikken og psykiatrien

•

Bekendtgørelse om forretningsorden for Abortankenævnet
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•

Livsstilsintervention ved svær overvægt - Anbefalinger for kommunale tilbud
til børn og voksne

•

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet
hjerneskade og anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne

•

1. Udkast til bekendtgørelse om tilbagemelding om væsentlige helbredsmæssige fund fra anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter samt visse registerforskningsprojekter
2. Udkast til bekendtgørelse om anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige
og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter
3. Udkast til bekendtgørelse om gebyr for videnskabsetisk behandling af
sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter
4. Udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov
om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lægemiddelloven (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til
sundhedsforskning samt forbedrede rammer for sundhedsforskning

•

Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om
tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre
love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

•

Udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 16, i lov om ændring af
sundheds-loven og udkast til bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
•

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. (BEK nr. 1171 af 25.
november 2019).
Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (BEK nr. 1177 af 25. november 2019)

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
•

Lov nr. 590 af 13/05/2019 om miljøzoner samt bekendtgørelse om krav
til lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.

TRANSPORT- OG BOLIGMINISTERIET
•

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

•

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel
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•

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt
gods

•

Ændring af dimensionsbekendtgørelsen, særtransportbekendtgørelsen
og bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

•

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav for
førere af visse køretøjer

•

Bekendtgørelse om ændring af dimensionsbekendtgørelsen

•

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

•

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til
bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane

•

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til
færdselsloven

•

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til
færdselslov for Grønland

•

Indførelse af mulighed for at udstede midlertidigt chaufførkort og ændring af tidsfrist for indlevering af revisorerklæring

•

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

•

(Revision) Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08) (BEK
639/2008)

•

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings-og forsikringsbeløb for år
2020 på jernbaneområdet

•

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter
på luftfartsområdet m.v. (DK + GL + Fær)

•

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter
på vejtransportområdet

•

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

•

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen
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•

BL 6-1: Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er
omfattet af EU-FCL. 1. udgave af 7. oktober 2016

•

BL 3-8: Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser

•

Bekendtgørelse om kompensation af udgifter til helbredsbeviser mv. på
luftfartsområdet

•

Bekendtgørelse bygningsreglement 2018 (BR18), genudstedelse

•

Bekendtgørelse om ophævelse af en række tekniske forskrifter m.v. samt
én bekendtgørelse, ét cirkulære m.fl. på byggeområdet (ophævelse af en
række tekniske forskrifter m.v.)

•

Bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed (BEK
854/2015)

•

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers størstebredde, længde, højde, vægt og akseltryk

•

Ændring af bekendtgørelse 456 af 08/05/2018 om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet

•

Bekendtgørelse om droner

•

BL 5- 38 Bestemmelser om VFR-nat flyvning med Helikopter

•

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement
2018 (BR18)

•

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

KLIMA-, ENERGI-, OG FORSYNINGSMINISTERIET
•

Bekendtgørelse nr. 793 om energimærkning af bygninger

6. Bilag C: Oversigt over punkter på lov- og cirkulæreprogrammet,
som er udskudt til næste års Lov og cirkulæreprogram
SKATTEMINISTERIET
•

Til brug for arbejdet med de nye ejendomsvurderinger er der behov for indsamling og kvalitetssikring af en række supplerende data udover de data, der
allerede i dag indhentes fra autoritative landsdækkende registre som fx plandata og BBR.
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SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
•

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
(Oprettelse af Ankenævnet for Til-synsafgørelser, og Det Rådgivende Udvalg
for Tilsyn, lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed, øget beskyttelse
af personer ved rapportering af utilsigtede hændelseskrav om instrukser,
sprogkrav til sundhedspersoner, vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet, forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger, dispensation fra fristen for indgivelse af ansøgning om autorisation som
kontaktlinseoptiker mv.)

•

Med lovforslaget fremsættes forslag til justeringer af lov om medicinsk udstyr med henblik på at tilpasse lovgivningen til nye EU-regler om medicinsk
udstyr

•

Ændring af sundhedsloven og lov om foranstaltninger mod smitsomme og
andre over-førbare sygdomme (Digital post for private aktører på sundhedsområdet, udstedelse og anvendelse af det gule sundhedskort og Statens Serum Instituts forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme)

•

L 194 Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på høreapparatområdet)

•
•

Sundhedsstyrelsens nye Anbefalinger for organisering af fødeområdet
Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for akutområdet: Anbefalinger
for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og
skade – et planlægningsgrundlag for de kommende 10 år

•

Sundhedsstyrelsens reviderede Anbefalinger for svangreomsorgen

•

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

•

Forordning 2017/745 om medicinsk udstyr

•

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

MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
•

Udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital
post til begge forældre om fælles barn)

TRANSPORT- OG BOLIGMINISTERIET
•

Ændring af lov om trafikselskaber (Fremme af digitale mobilitetstjenester,
forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.)
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•

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

•

Bekendtgørelse om ladestandere

•

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

•

Ikrafttræden af dele af lov om ændring af jernbaneloven (Implementering af
teknisk del af 4. jernbanepakke)
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