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1. Fastsættelse af bloktilskud
Folketingets finansudvalg har den 14. juni 2017 tiltrådt bloktilskudsaktstykket
for 2018. Aktstykket omfatter blandt andet en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2017 og fastsættelsen af bloktilskuddet for 2018.
Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2017 foretages som følge af en
række særlige reguleringer og Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), hvor
regionerne i 2017 kompenseres for de opgaveændringer i 2017, der er påført
regionerne efter, at aktstykket for 2017 blev tiltrådt.
Bloktilskuddet for 2018 fastsættes på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i
økonomiaftalen for 2018 samt reguleringer for færre eller flere opgaver, som
har konsekvenser for regionerne i 2018 (DUT). Hertil kommer en række særlige reguleringer.
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte den 30. juni 2017 en tilskudsvejledning til regionerne, hvoraf de enkelte regioners bloktilskud på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde fremgår.
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Bloktilskuddet på sundhedsområdet
Bloktilskuddet for 2018 på sundhedsområdet er fastsat til 94.321,7 millioner
kroner. Heraf udgør reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
68,7 millioner kroner, mens andre reguleringer udgør 1.428,2 millioner kroner, jf. tabel 1.
Tabel 1 – Fastsættelse af bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2018, mio.
kr., 18-pl
Bloktilskud for 2018 på aktstykke 2016 i 18-pl
Lov- og cirkulæreprogrammet
Andre reguleringer
I alt

92.824,8
68,7
1.428,2
94.321,7

Regionernes bloktilskud på sundhedsområdet for 2017 blev på aktstykket for
2016 fastsat til 91.459,8 millioner kroner (17-pl). Bloktilskuddet midtvejsreguleres med 52,5 millioner kroner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.
Andre reguleringer udgør 3.854,7 millioner kroner, jf. tabel 2.
Tabel 2 – Bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2017 inkl. midtvejsreguleringer, mio. kr. og 17-pl
Bloktilskud for 2017 på aktstykke 2016 i 17-pl
91.459,8
Lov- og cirkulæreprogrammet
52,5
Andre reguleringer
3.854,7
I alt
95.367,0

Bloktilskud for regional udvikling
Bloktilskuddet for regional udvikling for 2018 er fastsat til 2.308,3 millioner
kroner. Heraf udgør reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 0
millioner kroner, mens andre reguleringer udgør -11,4 millioner kroner, jf.
tabel 3.
Tabel 3 – Fastsættelse af bloktilskuddet for regional udvikling i 2018, mio. kr.,
18-pl
Bloktilskud for 2018 på aktstykke 2016 i 18-pl
2.319,7
Lov- og cirkulæreprogrammet
0,0
Andre reguleringer
-11,4
I alt
2.308,3
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Regionernes bloktilskud på det regionale udviklingsområde for 2017 blev på
aktstykket for 2016 fastsat til 2.287,6 millioner kroner (17-pl). Bloktilskuddet
midtvejsreguleres med 0 millioner kroner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og med 0 millioner kroner som følge af andre reguleringer, jf. tabel
4.
Tabel 4 – Bloktilskuddet på regional udvikling i 2017 inkl. midtvejsreguleringer, mio. kr. og 17-pl
Bloktilskud for 2017 på aktstykke 2016 i 17-pl
2.287,6
Lov- og cirkulæreprogrammet
0,0
Andre reguleringer
0,0
I alt
2.287,6

2. Lov- og cirkulæreprogram 2016/17
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
BO-periodens udløb, hvorfor sagen skal medtages på følgende års aktstykke.
Det bemærkes, at kompensationen for 2017 er angivet i 2017-prisniveau,
mens kompensationsbeløb for 2018 og frem er angivet i 2018-prisniveau.
På sundhedsområdet er der regnet med en pris- og lønudvikling på 1,6 procent fra 2017 til 2018, mens den på det regionale udviklingsområde er regnet
med en pris- og lønudvikling på 2,4 procent fra 2017 til 2018.
Midtvejsreguleringen for 2017 udbetales i de generelle tilskud i oktober, november og december 2017.
Beløbene på lov- og cirkulæreprogrammet fremgår også af bilaget med bloktilskudsaktstykket (bilag A).
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En række sager har været drøftet i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, men har ikke givet anledning til kompensation og er derfor ikke
optaget på aktstykket. En oversigt over disse fremgår af bilag B, såfremt de
ikke er redegjort for i det følgende.

SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET

Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed
(Genfremsættelse af LCP 355 af 2016) (1)
Indfasning af DUT-sag fra 2015/16 vedr. aftale om ny finansieringsmodel for
Styrelsen for Patientsikkerhed samt aftale om økonomi. Regionernes bloktilskud reguleres med -1,5 millioner kroner i 2020.
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)
(Genfremsættelse af LCP 273 af 2016) (1).
Indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om landsdækkende screening for tyk- og
endetarmskræft. Bloktilskuddet reguleres med 13,2 millioner kroner i 2020.
Tilsvarende sker der en regulering af den kommunale medfinansiering på 4,5
millioner kroner i 2020.
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og
selvejende hospicer (1)
Status på DUT-sag fra 2010/11.
I Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i
perioden 2011-2014. På LCP 2010/11 blev det aftalt, at udmøntningen af midlerne sker efter ansøgning, indtil pladserne er etableret.
Oprettelsen af hospicepladserne er forsinket i forhold til den forudsatte tidsplan. Alle pladser forventes at være etableret og taget i brug fra 2018, og midlerne kan således lægges i blokken med LCP 2017/18.
Den kommunale medfinansiering reguleres med 1,6 millioner kroner i 2017.
Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 om økonomiske rammer for
frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene.
I satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, blev der afsat 9 millioner kroner årligt i perioden 2017-2019 til øget aktivitet på de to
Sclerose-hospitaler i Ry og Haslev. Der er endvidere afsat i alt 1 millioner kro-
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ner årligt i perioden 2017-2020 til udvidelse af fritvalgsrammen for specialsygehusene Center for Hjerneskade og Vejlefjord.
Den kommunale medfinansiering for ydelser ved Sclerosehospitalerne udgør
18,6 procent, ved Center for Hjerneskade 67,9 procent og ved Vejlefjord 20,1
procent.
På den baggrund reguleres regionernes bloktilskud med i alt 7,9 millioner kroner i 2017, 8,0 millioner kroner årligt i 2018-2019 og 0,6 millioner kroner i
2020. Dertil kommer KMF på i alt 2,1 millioner kroner årligt i perioden 20172019 og 0,4 millioner kroner i 2020.
Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Godtgørelse til forældre, der mister et barn som følge af skade
påført i sundhedsvæsenet eller som følge af lægemiddelskade)
Som en udmøntning af finanslovsaftalen for 2017 er der indført en ret til
godtgørelse til forældre, der mister et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsnet eller som følge af lægemiddelskade. Som følge heraf, har regionerne øget udgifter til udbetaling af erstatning til forældre samt øget honorar
til patienterstatningen.
På den baggrund reguleres regionernes bloktilskud med 1,7 millioner kroner
årligt fra 2017 og frem.
Forslag til lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler (Ændring af
apotekernes vagttjeneste og adgang til håndkøbslægemidler i selvvalg)
Som en del af moderniseringen af apotekersektoren, skal regionerne fra 1.
januar 2018 forsyne borgere med nødvendig lægemiddelbehandling i tidsrummet 24-06.
Som udgangspunkt skal de regionale akut- og vagtlægefunktioner mellem
klokken 24 og 06 udlevere lægemidler til borgere, hvor det efter lægefaglig
vurdering findes nødvendigt at starte behandling. Opgaven er nærmere beskrevet i notat ”Information til regioner ifm. udlevering af lægemidler fra
akutfunktioner og vagtlæger i tidsrummet 24-06” udsendt til regionerne d. 10.
juni 2015.
Lov om apotekervirksomhed skulle være trådt i kraft 1. januar 2017, og på lovog cirkulæreprogrammet 2015/16 blev regionernes bloktilskud reguleret med
1,5 millioner kroner årligt fra 2017 og frem.
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I det loven er blev ændret til først at træde i kraft den 1. januar 2018, bliver
midlerne for 2017 tilbagetrukket.
Regionernes bloktilskud reguleres derfor med -1,5 millioner kroner i 2017.
Ændring (via brev af 29. juni 2016 fra Styrelsen for Patientsikkerhed) af Vejledning nr. 9351 af 26. maj 2015 sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion (Kompensation til ægdonorer)
Styrelsen for Patientsikkerhed har med virkning fra den 1. juli 2016 ændret sin
anbefaling om kompensation til ægdonorer jf. pkt. 9.1 i Vejledning om sundhedspersoner og vævscentres forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion.
Ændringen er en del af den politiske aftale om ægdonation fra maj 2016 og
indebærer, at kompensationen til ægdonorer er hævet fra en standardkompensation på 2.400 kroner til en fast kompensation på 7.000 kroner. Samtidig
vil der fremover ikke kunne søges om yderligere kompensation for transportudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
Regionerne vil have øget udgifter til forhøjelsen af kompensationen, hvor der
også er taget højde for en forventet stigning i antallet af ægdonorer som følge
af den politiske aftale om ægdonation.
På den baggrund reguleres regionernes bloktilskud med 1,1 millioner kroner
årligt fra 2017 og frem.
Det bemærkes, at regionerne som konsekvens af en stigning i antallet af donorer, vil have afledte udgifter til behandling af donor og modtager. Da behandlingsdelen er en del af regionernes eksisterende opgave, kompenseres
disse udgifter ikke.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion
(ægdonorer kan nu donerer æg op til seks forskellige steder)
Ændringen af bekendtgørelsen indebærer, at donorer får adgang til at donere
æg ved op til seks forskellige klinikker i stedet for kun et sted.
Sagen er forhandlet i sammenhæng med Vejledning om sundhedspersoner og
vævscentres forpligtelser i forbindelse med assisteret reproduktion (kompensation).
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Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov
om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab.
(Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger)
Med vedtagelse af lovforslag nr. 207 d. 3. juni 2017, skal regionerne oprette
150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Loven træder i kraft den 15. juli
2017, og samtlige pladser forventes etableret primo 2018, jf. økonomiaftalen
for 2018.
Fra 2018 og frem bliver regionernes bloktilskud forhøjet med 57,1 millioner
kroner årligt. Heraf går 53,8 millioner kroner til selve driften af de 150 pladser
og 3,3 millioner kroner går til administration, herunder sekretariatsbetjening
af visitationsforum.
Den øvrige finansiering af driften af pladserne kommer gennem takstbetaling
fra kommunerne samt regional egenfinansiering.
Til etablering af de 150 pladser tilføres regionerne 100 millioner kroner i alt i
2017 til anlæg. Heraf udmøntes 40 millioner kroner som bloktilskud over DUT,
mens de resterende 60 millioner kroner udmøntes som bloktilskud over ”andre reguleringer” på aktstykket.
Den samlede finansieringsmodel er sendt ud særskilt til regionerne den 3. juli
2017 (Dok ID: 1066326).
Ændring af bekendtgørelse nr. 1463 af 2. december 2016 om danske lægemiddelstandarder
Lægemiddelstyrelsen har ændret bekendtgørelsen om danske lægemiddelstandarder, således at sygehusapotekerne fremover skal udarbejde produktdossiers for magistrelle lægemidler. Ændringen trådte i kraft pr. 1. januar
2017.
Som konsekvens heraf, vil regionerne have merudgifter til udarbejdelse af
produktdossiers på lægemidler, hvor der i 2017 vil være en pukkelafvikling i
forbindelse med allerede eksisterende lægemidler, og i årene fremover vil der
være udgifter til vedligeholdelse samt udarbejdelse af produktdossiers på nye
lægemidler.
På den baggrund reguleres regionernes bloktilskud med 2,4 millioner kroner i
2017 og 0,8 millioner kroner årligt fra 2018 og frem.
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Ændring af bekendtgørelse om humane væv og celler samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler.
Ændringsbekendtgørelserne implementerer Kommissionens direktiv (EU)
2015/565 af 8. april 2015 om ændring af direktiv 2006/86/EF for så vidt angår
visse tekniske krav til kodning af humane væv og celler (kodningsdirektivet)
samt Kommissionens direktiv (EU) 2015/566 af 8. april 2015 om gennemførelse af direktiv 2004/23/EF for så vidt angår procedurerne til kontrol af tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler (importdirektivet).
Ændringerne forventes at træde i kraft medio 2017.
Importdirektivet skal sikre, at kvalitet og sikkerhed for importerede væv og
celler fra 3. lande svarer til europæisk niveau, som fastsat i vævsdirektivet.
Ændringerne indebærer bl.a. harmonisering af minimumsdokumentation i
forbindelse med ansøgning om importtilladelse samt harmonisering af vævscentertilladelse til vævscentre, som importerer fra 3. lande.
Disse ændringer forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for regionerne.
Formålet med kodningsdirektivet er at skabe et kodningssystem for væv og
celler med henblik på at sikre sporbarhed. Ændringsdirektivet omfatter:
•
•
•

Fælles europæisk kodning af humane væv og celler,
Anvendelse af Single European Code for kodningssystem (SEC)
En overgangsperiode på 5 år for væv og celler, som allerede er udtaget
og opbevaret.

Til at implementere ændringerne i kodningsdirektivet, har regionerne en engangsudgift til ændring i de danske vævscentres system for sporbarhed, herunder etablering af Single European Code (SEC), ligesom der vil være en udgift
til opdatering af personalets faglige kvalifikationer og opdatering af kvalitetsstyringssystemet, herunder tests, installation og nødprocedure.
På den baggrund reguleres regionernes bloktilskud med 0,5 millioner kroner i
2017.
ID af mikroorganismer og Growth promotion test (GPT)
Danske Regioner har rejst en DUT-sag på baggrund af oplysninger fra sygehusapotekerne om, at Lægemiddelstyrelsen har ændret praksis i kontrollen af
sygehusapotekernes efterlevelse af reglerne i GMP-guiden.
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Tidligere har sygehusapotekerne ikke skullet identificere eventuelle fundne
bakterier i fremstillingszonen. Lægemiddelstyrelsen stiller nu krav om, at sygehusapotekerne kan fastslå dette. Det kræver mere viden og udstyr, end der
i dag er til rådighed på sygehusapotekerne.
Lægemiddelstyrelsen har fastholdt, at sygehusapotekerne hele tiden har været underlagt et krav om at kunne identificere, hvilke bakterier der er tale om.
Ændringen har ikke givet anledning til kompensation.
Desinfektion
Danske Regioner har rejst en DUT-sag på baggrund af oplysninger fra sygehusapotekerne om, at Lægemiddelstyrelsen har ændret praksis i kontrollen af
sygehusapotekernes efterlevelse af reglerne i GMP-guiden.
Sygehusapotekerne har hidtil anvendt desinfektionsmidler til at gøre lægemiddelproduktionsapparatet sterilt. I kontrollen af sygehusapotekerne, stiller
Lægemiddelstyrelsen krav om sporicid desinfektion, hvilket ifølge sygehusapotekerne er en skærpelse af praksis i forhold til tidligere.
Lægemiddelstyrelsen har fastholdt, at sygehusapotekerne hele tiden har været underlagt et krav om at gøre lægemiddelproduktionsapparatet/-området
mikrobielt rent (sterilt/ aseptisk).
Ændringen har ikke givet anledning til kompensation.
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdighedsbehandlingsdage)
Sagen er udskudt og forhandles i efteråret 2017, hvor økonomien skal afklares.
Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven (forfalskede lægemidler)
Sagen er udskudt og forhandles i efteråret 2017, hvor økonomien skal afklares.

9

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen om kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer (C-318/13).
Som følge af EU-dommen om kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer (C-318/13),
har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptaget relaterede arbejdsskadesager.
Regioner som selvforsikret arbejdsgiver er udvalgt ud fra det registrerede forsikringsselskab på arbejdsskadesagen i AES' sagsbehandlingssystem.
Sagsbehandlingen i forbindelse med genoptagelse af sagerne varetages af
AES. Ved opgørelsen af udgifterne til AES' administration ved at genoptage
arbejdsskadesagerne er anvendt AES' takst for 2017 for behandling af en ulykkessag.
Det vurderes, at alle sager, der genoptages, vil blive afviklet i løbet af 2017.
Der er tale om arbejdsgiverafgifter, der udelukkende pålægges kommuner og
regioner.
Regionernes bloktilskud reguleres på den baggrund med 0,4 millioner kroner i
2017.
Forslag til lov om ændring af Udstationeringsloven, Arbejdsretsloven og
ATP-loven og udkast til forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) (lov nr. 613 af 8.
juni 2016) medfører en bidragspligt for samtlige ATP-pligtige offentlige og
private arbejdsgivere og for udenlandske arbejdsgivere, der midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark.
De økonomiske konsekvenser for det offentlige udgør alene arbejdsgiverudgifter i form af det årlige bidrag pr. ansat.
Bidragspligten er fastsat med bekendtgørelse nr. 984 af 29. juni 2016 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, og bidragets størrelse for 2017 er
fastsat med bekendtgørelse nr. 1449 af 2. december 2016 om størrelsen af
det ordinære bidrag til Arbejdsmarkeds Fond for Udstationerede i 2017.
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I 2016 udgjorde bidraget til AFU 11,3 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget ansat, og bidraget udgør i 2017 7,2 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget ansat.
Merudgifterne kompenseres ikke, da staten har modsat sig, at der kompenseres i sager, som også medfører udgifter for private arbejdsgivere.

3. Andre reguleringer
Der er på aktstykket foretaget en række andre reguleringer.
3.1. Vedrørende 2017
Omlægning af den kommunale medfinansiering
Som følge af omlægningen af den kommunale medfinansiering aftalt i økonomiaftalen for 2017, er der foretaget en regulering af bloktilskuddet på
3.479,0 millioner kroner i 2017.
Regulering som følge af satspuljeaftalen 2016-2017 og Sundhedsstrategien
Der er reguleret med 44,4 millioner kroner som følge af udmøntning af midler
fra satspuljeaftalen 2016-2019 (demenshandlingsplan). Derudover er der reguleret med 22,3 millioner kroner som følge af udmøntning af midler fra
Sundhedsstrategien (Sundhedsdataprogrammet).
Regulering som følge af finanslov 2017 og satspuljeaftalen 2017-2020
Der er reguleret med 249 millioner kroner som følge af udmøntning af midler
fra finansloven 2017 (Kræftplan IV). Heraf er 190 millioner kroner anlægsmidler til apparatur. Derudover er der reguleret med 60 millioner kroner som følge af udmøntning af midler i forlængelse af Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Der
er tale om anlægsmidler.

3.2. Vedrørende 2018
Regulering af balancetilskud - sundhed
Det generelle statslige balancetilskud er reguleret med 1.127,3 millioner kroner af hensyn til en balanceret udvikling af den regionale økonomi.
Regulering af balancetilskud – regional udvikling
Det generelle statslige balancetilskud er reguleret med -11,4 millioner kroner
af hensyn til en balanceret udvikling af den regionale økonomi.
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Regulering som følge af finanslov 2017 og satspuljeaftale 2016-2019
Der er reguleret med 50,7 millioner kroner som følge af udmøntning af midler
fra satspuljeaftalen 2016-2019 (demenshandlingsplan). Derudover er der reguleret med 287,6 millioner kroner som følge af udmøntning af midler knyttet
til initiativer i finansloven for 2017 (Kræftplan IV). Heraf er 200 millioner kroner anlægsmidler til apparatur.
Det skal bemærkes, at der på kommunernes aktstykke er 17 millioner kroner
til kommunal medfinansiering vedrørende kræftplan IV. Der henvises til vejledning om KMF for yderligere information.
Medfinansiering af Center for Offentlig Innovation
Der er reguleret med -2,0 millioner kroner vedrørende regional medfinansiering af Center for Offentlig Innovation.
Medfinansiering af IT- og digitalisering
Der er reguleret vedrørende regional medfinansiering af IT-projekter i staten
for i alt -36,7 millioner kroner.
SSI – diagnostik
Der er regulereret med 1,3 millioner kroner for Statens Serum Instituts udførelse af diagnostiske undersøgelser (tilpasning af aftalt niveau i ØA18).

Bilag A: Bloktilskudsaktstykket

Finansministeriet. København, den 14. juni 2017.
a.

Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til
kommunerne for finansåret 2018 fastsættes til 61.871,0 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 2018 udgør balancetilskuddet -13.327,6 mio. kr.
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestilskud til kommunerne for finansåret 2018 fastsættes til 10.990,9 mio. kr., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
•

at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2015-2018 udgør 10,5 pct.

•

at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2018 anvendes en skønnet stigning i
det kommunale udskrivningsgrundlag for 2017-2018 på 3,5 pct. Reguleringsprocenten
udgør hermed 6,5 pct.
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•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til inden den 15. oktober 2017 at give
tilsagn til den enkelte kommune om at reducere den skattestigning for kommunen for
2018, der indgår i beregningen af nedsættelsen af den enkelte kommunes statstilskud,
jf. lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

•

at økonomi- og indenrigsministeren i den forbindelse bemyndiges til i tilskudsårene
2018-2021 at yde tilskud til de kommuner, der nedsætter indkomstskatten for 2018,
uden at hæve andre skatter.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 155,9 mio. kr. i 2018.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele et tilskud på 544,5
mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på
972,0 mio. kr. i 2018 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på
133,6 mio. kr. i 2018 til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk
fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele et tilskud på 3.500
mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til
kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

•

at det kommunale bloktilskud for 2017 reguleres med 121,0 mio. kr. som følge af DUTsager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at finansministeren bemyndiges til at undlade at nedsætte statens bloktilskud til kommunerne med de kommunale mindreudgifter, som følger af visse gennemførte ændringer i den statslige regulering af kommunerne, jf. bilag 5.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 23,2
mio. kr. i 2018 til medfinansiering af it-infrastrukturløsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 6,5 mio.
kr. i 2018 som følge af mindreudgifter i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) i 2016.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 2,1
mio. kr. i 2018 til finansiering af løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 1,0
mio. kr. i 2017 og 3,6 mio. kr. i 2018 til finansiering af etableringen af Generel Udstillings Løsning (GUL) i SKAT.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 3,6
mio. kr. i 2018 som følge af omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPRdata.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at optage en merbevilling på §
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10.21.26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag på 91,7 mio. kr. i 2017 til finansiering af
udgifter som følge af Aftale om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse af 3. oktober 2016, samt bemyndiges til at fordele tilskuddet til kommunerne ud fra en fordelingsnøgle, der tager højde for kommunernes forholdsmæssige andel af den samlede
vederlagsforhøjelse.
•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 10,7
mio. kr. i 2018 til finansiering af kommunale indkøb af telemedicinske løsninger i perioden 2018-2021

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 58,2 mio.
kr. i 2017 og 57,9 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundhedsog ældreområdet for 2017-2020 som følge af udmøntningen af kommunale midler i
Kræftplan IV.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 17,0 mio.
kr. i 2018 fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet til
kommunal medfinansiering af Kræftplan IV.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 10,0 mio.
kr. i 2018 fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til udmøntning af initiativer i den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2017 med
18,1 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet og 9,7 mio. kr. § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i
kommuner.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 300,3
mio. kr. i 2017 som følge af omlægning af den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 1.376,4
mio. kr. i 2018 som følge af, at aftalen om regionernes økonomi for 2018 har ført til et
ændret niveau for den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsområde.

•

at udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at overføre 1,2 mio. kr. fra §
14.11.01. Departementet til § 14.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af
DUT-sag vedr. Vejledning af 18. november 2016 om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et
år. 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 2,2 mio. kr. fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.11.79. Reserver og budgetregulering som
følge af DUT-sag vedr. genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen om
kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer (C-318/13). 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 0,1 mio. kr. fra § 17.46.43.
Styrket indsats for ledige til § 17.11.79. Reserver og budgetregulering til administration
i forbindelse med efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørgere optaget på det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag
1.

•

at miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at forhøje bevillingen på § 24.51.01.
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Miljøstyrelsen med 12,3 mio. kr. i 2017 og bevillingen på § 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. med 6,0 mio. kr. i 2017 som følge af DUT-sag vedr.
Vandområdeplaner 2015-2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016), jf. bilag 1.
•

at der i henhold til budgetlovens § 8. stk. 1 omfordeles 111,8 mio. kr. i 2017 og 844,7
mio. kr. i 2018 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.

Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til regionerne til
finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 94.321,7 mio. kr., og at statens tilskud til finansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.308,3 mio. kr. for finansåret 2018, jf. lov om
regionernes finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
•

at der for 2018 afsættes et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud til regionerne på 1.385,2
mio. kr. til finansiering af aktivitet på sygehusområdet på landsplan.

•

at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet fra 2018 og frem reguleres med
1.127,3 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.

•

at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling fra 2018 og frem reguleres
med -11,4 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.

•

at sundhedsministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil samt 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 økonomi- 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 det regionale bloktilskud til sundhedsområdet i 2017 reguleres med 52,5 mio. kr.
som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud i 2018 med
36,1 mio. kr. til medfinansiering af it-infrastrukturløsningerne National Serviceplatform
og Fælles Medicinkort.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,0 mio.
kr. i 2018 til finansiering af Center for Offentlig Innovation.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 0,6 mio.
kr. i 2018 som følge af omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at optage en merbevilling på §
10.21.26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag på 4,2 mio. kr. i 2017 til finansiering af
udgifter som følge af Aftale om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse af 3. oktober 2016, samt bemyndiges til at fordele tilskuddet ligeligt mellem regionerne.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 249,0 mio.
kr. i 2017 og 287,6 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017
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på sundhedsområdet, § 16.51.90. Indkøb af apparatur – anlæg samt § 16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet som følge af udmøntningen af
regionale midler i Kræftplan IV.

b.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 44,4 mio.
kr. i 2017 fra § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram og 50,7 mio. kr. i 2018 fra § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til
udmøntning af initiativer i den Nationale Demenshandlingsplan 2025.

•

at finansministeren bemyndiges til at overføre 60,0 mio. kr. fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til det regionale bloktilskud i 2017 til delvis finansiering
af anlægsudgifter vedrørende etablering af 150 nye særlige pladser i psykiatrien i tråd
med Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud af 14. oktober 2016.

•

at finansministeren bemyndiges til at overføre 1,3 mio. kr. fra § 16.35.01. Statens Serum Institut til det regionale bloktilskud i 2018 som følge af den aftalte finansiering af
det diagnostiske område.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 22,3 mio.
kr. i 2017 fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realiseringen af
synlighed og åbenhed om resultater i regioner.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2017 med
3.479,0 mio. kr. som følge af omlægning af den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

•

at sundhedsministeren bemyndiges til at tilbagebetale opsamlede midler på §
16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering, som er midlertidig opsamlet under
hensyntagen til de regionale indtægtslofter, jf. bekendtgørelse nr. 1014 af 28. juni
2016.

•

at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 0,4 mio. kr. fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.11.79. Reserver og budgetregulering som
følge af DUT-sag vedr. genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen om
kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer (C-318/13). Midlerne overføres herfra til det regionale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

•

at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1 omfordeles 103,4 mio. kr. i 2017 og 779,3
mio. kr. i 2018 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft
for sundhedsområdet.

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. Kommuner og regioner skal
senest den 1. juli året forud for tilskudsåret have meddelelse om størrelsen af det samlede tilskud.
Regeringen indgik den 1. juni 2017 aftale med KL om kommunernes økonomi for 2018. Den 6.
juni 2017 indgik regeringen aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2018.
Aftalen med KL
Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og
effektiviseringsprogram enige om, at der i 2018 samlet kan frigøres 1 mia. kr. Heraf frigøres
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500,0 mio. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne.
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2018. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 800,0 mio. kr. til prioritering af
borgernær kernevelfærd, herunder for at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig
pleje og omsorg for ældre borgere. Den kommunale serviceramme i 2018 udgør således
246.047,5 mio. kr. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.
I 2018 er 3.000,0 mio. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2018.
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71.760,4 mio. kr. i 2018,
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre
10.990,9 mio. kr. i 2018.
Regeringen og KL er enige om, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2018 udgør 17,0 mia.
kr., hvilket er fuldt finansieret inden for de afsatte rammer. En andel af kommunernes bloktilskud
på 1.000,0 mio. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter for 2018 lever op til den aftalte
ramme for anlægsudgifterne.
Der afsættes en lånepulje på i alt 250,0 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale og 400,0 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer
på de borgernære områder.
Der udmøntes 2.700,0 mio. kr. fra Kvalitetsfonden i 2018 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet.
Det er lagt til grund for aftalen, at den samlede kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering til
regionernes sundhedsområde i 2018 udgør 20.687,7 mio. kr. I forlængelse af aftalen om regionernes økonomi for 2018 er den samlede kommunale medfinansiering til regionernes sundhedsområde i 2018 blevet opjusteret med 1.376,4 mio. kr. og udgør i alt 22.064,1 mio. kr. i 2018.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne med samlet
set 250 mio. kr. i 2018 for kommunerne under ét. Med henblik på at understøtte skattenedsættelser i den enkelte kommune etableres en tilskudsordning til skattenedsættelser på 450,0 mio.
kr. Tilskudsordningen målrettes kommuner, der nedsætter indkomstskatten uden at hæve andre
skatter.
Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25
pct. i 2021. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser
på over 450,0 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.
Med henblik på, at enkelte kommuner kan hæve skatten, afsættes en ramme på 200,0 mio. kr.
hertil. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Økonomiog Indenrigsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, som vil ligge til grund for fordelingen
af rammen for skattestigninger. Herefter ansøger kommunerne økonomi- og indenrigsministeren
om en andel af den aftalte ramme for skattestigninger.
Kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager
en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse.
Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og
indtægter for kommunerne under ét i 2018. Balancetilskuddet udgør i 2018
-13.327,6 mio. kr.
Hertil kommer et ekstraordinært tilskud på 3.500 mio. kr., hvoraf 1.500 mio. kr. fordeles som
grundtilskud til alle kommuner, og 2.000 mio. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grund-
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læggende økonomiske vilkår. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør fordelingen på baggrund
af objektive kriterier for kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår med henblik på, at
tilskuddet kan indgå i tilskudsudmeldingen for 2018.
Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350,0 mio. kr. i 2018. Forhøjelsen
finansieres af bloktilskuddet.
Endvidere afsættes der en lånepulje på 500,0 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten i
vanskeligt stillede kommuner.
Aftalen indebærer en justering af de gældende kommunale udgiftslofter i 2017-2020. Udgiftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.,
på forslag til finanslov for 2018, jf. budgetlovens § 8.
Aftalen med Danske Regioner
Der er med aftalen forudsat en aktivitetsvækst på sygehusene på 2 pct. i 2018, finansieret ved
produktivitetsforbedringer på 2 pct. Dertil kommer finansieret aktivitetsvækst samt frigjorte effektiviseringsgevinster fra nyt sygehusbyggeri mv. Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau
med 0,5 mia. kr. i 2018 til fortsat kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet til gavn for patienterne
samt medicin.
Der er aftalt et maksimalt niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter for regionerne på
111.881,3 mio. kr. på sundhedsområdet samt et maksimalt niveau for nettodriftsudgifterne på
området for regional udvikling på 3.055,8 mio. kr. i 2018.
Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv. Af regionernes bloktilskud i 2018 er
1,000,0 mio. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudgetterne for 2018. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2018 indebære en modregning i
regionernes bloktilskud.
Der er aftalt et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 2,2 mia. kr. på sundhedsområdet i 2018 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Af regionernes bloktilskud i
2018 er 500,0 mio. kr. betinget af, at regionernes budgetter for 2018 lever op til det aftalte niveau for anlægsudgifterne. Hertil kommer forudsat afløb på 4,8 mia. kr. i 2018 vedrørende sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden. Der hensættes endvidere i 2018 i regionerne ved deponering 1.130,8 mio. kr. til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte.
Med aftalen anvendes 131,0 mio. kr. i 2018 til ny sygehusaktivitet, herunder demografi og kræft
mv., finansieret ved effektiviseringsgevinsterne fra de nye kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, der muliggør en bedre tilrettelæggelse af patientbehandlingen til gavn for både patient og
økonomi, jf. Aftale om regionernes økonomi for 2017. De samlede effektiviseringsgevinster i
2018 er forudsat til 262,0 mio. kr., hvoraf 50 pct. fastholdes i den enkelte region til ny sygehusaktivitet. Gevinsterne ligger udover de aftalte produktivitetsforbedringer.
Det statslige aktivitetsbestemte tilskud til sygehusområdet udgør i 2018 1.385,2 mio. kr. Tilskuddet udbetales a conto i 12.-dels rater i tilknytning med bloktilskuddet og opgøres endeligt ved
udgangen af 1. kvartal 2019 på grundlag af den aktivitet i regionerne, som er indberettet senest
den 10. marts 2019.
Det er lagt til grund for aftalen, at den samlede kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering til
regionernes sundhedsområde i 2018 udgør 19.941,5 mio. kr. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme måde som
bloktilskuddet for 2018. Regionerne vil i 2018 endvidere modtage finansiering i form af kommunernes udviklingsbidrag, som i 2018 vil udgøre 769,4 mio. kr., svarende til 133 kr. pr. indbygger.
Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet for 2018 er reguleret med 1.127,3 mio.
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kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer, at bloktilskuddet vedrørende regional udvikling for 2018 er reguleret med -11,4 mio. kr. af hensyn til en
balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer en justering af de gældende
regionale udgiftslofter for 2017-2020. Udgiftslofterne for 2018-2020 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for 2018,
jf. budgetlovens § 8.
Øvrige elementer i aftalerne
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget for det korrigerede beregningsgrundlag for 2015
til 2018 udgør 10,5 pct.
Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2018 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2018-grundlaget neutraliseres
virkningerne for de selvbudgetterende kommuner.
Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget
(udskrivningsgrundlaget for 2015) korrigeret for forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, indførelse
af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, fremrykning af forhøjelse af beskæftigelsesfradragene og boligjobordningen.
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 3,5 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter
6,5.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 er der afsat et tilskud til kommunerne til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2018 udgør 544,5 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 2018 udgør 972,0 mio.
kr., fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
I forlængelse af Aftale om akutpakke mod overbelægning af 2. februar 2016 og Aftale om Styrket indsats for den ældremedicinske patient – national handlingsplan 2016 blev der afsat midler
til styrkelse af kommunale akutfunktioner. Midlerne udgør 133,6 mio. kr. i 2018.
Som følge af mindreudgifter i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) i
2016 reguleres kommunernes bloktilskud med 6,5 mio. kr. i 2018.
Kommunerne medfinansierer 23,2 mio. kr. i 2018 til infrastrukturløsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort. Regionerne medfinansierer National Serviceplatform og Fælles
Medicinkort med 36,1 mio. kr. i 2018.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at Danske Regioner indtræder i Center for
Offentlig Innovation på lige fod med de øvrige parter. Regionerne medfinansierer således 2,0
mio. kr. årligt i 2018 og 2019.
Regeringen og KL er enige om at gennemføre et løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab
for Patientsikkerhed.
Regeringen og KL er enige om at etablere en it-løsning i form af Generel Udstillings Løsning
(GUL), der stiller data til brug for administration af en række indkomstafhængige offentlige ydelser til rådighed for kommunerne.
GUL vil samtidig dække a-kassernes behov for oplysninger fra SKAT i forlængelse af Aftale om
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et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af 18. maj 2017. Udgiften til systemet
finansieres af staten og kommunerne.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at omlægge offentlige myndigheders betaling
for CPR-data fra fakturering efter forbrug til en bevilling på finansloven, når CPR-data bliver
tilgængelige på Datafordeleren.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne og regionerne ekstraordinært
kompenseres for udgifterne i 2017 som følge af Aftale om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse af 3. oktober 2016. Som følge heraf afsættes 91,7 mio. kr. i 2017 til kommunerne og
4,2 mio. kr. i 2017 til regionerne. Det sker med baggrund i, at den aftalte fremrykning af ikrafttrædelsestidspunktet for vederlagsforhøjelsen medførte, at ændringen blev gennemført, efter
kommunernes og regionernes budgetter for 2017 var vedtaget. Kommunerne og regionerne
havde således ikke mulighed for at tage højde for vederlagsforhøjelsen i deres budgetlægning
for 2017.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering
til borgere med KOL inden udgangen af 2019. I forlængelse heraf er det aftalt, at der afsættes
10,7 mio. kr. i 2018 af det kommunale bloktilskud til finansiering af kommunale indkøb af telemedicinske løsninger i perioden 2018-2021.
I forbindelse med topartsaftalen mellem regeringen og KL fra marts 2016 om bedre rammer for
at modtage og integrere flygtninge blev det aftalt at oprette en kommunal beskæftigelsesbonus
for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Af seneste opgørelse fra 1. juni 2017 er antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse steget med 2.140 personer,
hvilket vil udløse en bonus på 53,6 mio. kr. for alle kommunerne under ét. Tilskuddet udbetales
til kommunerne fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det kommunale udgiftsloft i 2017
forhøjes tilsvarende.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at understøtte de nationale målsætninger på
kræftområdet og realisere initiativerne i Kræftplan IV i overensstemmelse med den fælles udmøntningsplan fra februar 2017. Som følge heraf forhøjes det kommunale bloktilskud med 58,2
mio. kr. i 2017 og 74,9 mio. kr. i 2018, heraf 17,0 mio. kr. til kommunal medfinansiering, og det
regionale bloktilskud forhøjes med 249,0 mio. kr. i 2017 og 287,6 mio. kr. i 2018.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at understøtte udmøntningen af initiativerne i
den Nationale Demenshandlingsplan 2025. Som følge heraf forhøjes det kommunale bloktilskud
med 10,0 mio. kr. i 2018, og det regionale bloktilskud forhøjes med 44,4 mio. kr. i 2017 og 50,7
mio. kr. i 2018.
Der er med aftalen mellem regeringen og Danske Regioner prioriteret 60 mio. kr. i 2017 til delvis
anlægsfinansiering af 150 nye særlige pladser i psykiatrien i tråd med Delaftale om udmøntning
af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Der er dermed
samlet afsat 100 mio. kr. i 2017 til fysiske rammer.
I 2018 og frem er der ligeledes prioriteret 18,0 mio. kr. i form af driftsmidler, svarende til et løft af
takstniveauet fra 1,75 til 1,90 mio. kr. pr. plads. Regeringen vil søge satspuljekredsens opbakning til finansiering heraf i forbindelse med aftalen om udmøntningen af satspuljen for 2018.
Der er med aftalen om regionernes økonomi for 2018 aftalt en regional finansiering af det diagnostiske område på Statens Serum Institut på 151,1 mio. kr. årligt i 2018 og frem, svarende til
en forhøjelse af det regionale bloktilskud på 1,3 mio. kr. i 2018.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at understøtte synlighed og åbenhed om
resultater i regioner og kommuner bl.a. med det formål at bidrage til decentrale tilpasninger, som
følge af de forandringer sundhedsdataprogrammet medfører. Som følge heraf forhøjes det
kommunale bloktilskud med 27,8 mio. kr. i 2017, og det regionale bloktilskud forhøjes med 22,3
mio. kr. i 2017.

20

Det forudsatte niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen for 2018 udgør 22.064,1 mio. kr., mens den øvre grænse for regionernes
indtægter fra kommunal medfinansiering for 2018 er opgjort til 19.941,5 mio. kr. Dertil kommer
regulering i medfør af DUT mv. De løbende indbetalinger fra kommunerne udover det regionale
indtægtsloft kanaliseres til staten til finansiering af det øgede regionale bloktilskud. De forudsatte
indbetalinger til staten kan således opgøres til 2.122,6 mio. kr. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på 2.122,6 mio. kr., foretages en
efterregulering af det manglende beløb i det midtvejsregulerede kommunale bloktilskud, jf. § 14.
a, stk. 4 i lov om regionernes finansiering.
Der er for 2016 fastlagt et indtægtsloft på 19.743,5 mio. kr. jf. bekendtgørelse nr. 1014 af 28. juni
2016. Kommunale betalinger ud over dette loft opsamles midlertidigt på § 16.91.61. Regulering
af kommunal medfinansiering. Sundheds- og Ældreministeriet vurderer, at midlerne kan henføres til merproduktivitet i regionerne. I henhold til § 14 a stk. 3 i lov om regionernes finansiering
kan de opsamlede midler, som bliver opgjort endeligt pr. 1. juli 2017, som følge af fortsatte indberetninger fra Region Hovedstaden pga. overgang til nyt patientadministrativt system, således
tilbageføres til kommunerne. Ligeledes i henhold til § 14 a stk. 3 i lov om regionernes finansiering foretager Sundheds- og Ældreministeriet opgørelse af tilbagebetalingen, meddelelse til
kommunerne om tilbagebetalingen pr. 1. juli 2017 og udbetaling af tilbagebetalingen pr. 1. august 2017.
Pris- og lønudviklingen på det kommunale område for 2017 til 2018 er fastsat til 1,7 pct. for
serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 1,7 pct. for de samlede udgifter (inkl. overførsler) samt til
2,4 pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for
2018 på 2,0 pct.
Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2017 til 2018 er på sundhedsområdet fastsat til 1,6 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 2,4 pct. For anlæg er
fastsat en pris- og lønudvikling på 2,3 pct., og for det samlede regionale område er pris- og
lønudviklingen fastsat til 1,4 pct. (inkl. medicin).
Generelle tilskud til kommuner i 2018
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 2018 søges fastsat til 61.871,0 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 2018 udgør balancetilskuddet -13.327,6
mio. kr.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for
pris- og lønudvikling.
Det generelle tilskud til kommunerne for 2018 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
På det kommunale bloktilskud for 2018 foretages en foreløbig regulering på -1.461,1 mio. kr.
vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder
fra 2016 til 2018 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2014 til 2016 på -2.543,1 mio.
kr. Det kommunale bloktilskud reguleres permanent med 4.258,8 mio. kr. vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2015 til 2016.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2018 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov for 2018.
Beskæftigelsestilskud i kommuner i 2018
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Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige kommuner et årligt beskæftigelsestilskud.
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for finansåret 2018 søges fastsat til 10.990,9 mio. kr.
I vedlagte bilag 2 er givet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb vil blive indarbejdet i forslag til finanslov for finansåret 2018.
Generelle tilskud til kommuner i 2017
De generelle tilskud til kommunerne for 2017 søges reguleret med 121,0 mio. kr. som følge af
Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner og -215,3 mio. kr. som følge af andre reguleringer. Reguleringer, der indebærer
overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2017, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse
i 2017.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2017, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017, specificeres således:
§ 10.21.11. Kommunerne (Lovbunden)
20. Statstilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …….…..… -94,3 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2017
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2017 søges reguleret med -56,6 mio. kr. Tilskuddet
er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner.
Derudover søges beskæftigelsestilskuddet for 2016 efterreguleret med -207,6 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 2017.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2017, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2017, specificeres således:
§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ……….…..… -56,6 mio. kr.
§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………….… -207,6 mio. kr.

Generelle tilskud til regioner i 2018
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. Opgørel-
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sen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for pris- og
lønudvikling.
Tilskuddet til finansiering af sundhedsområdet søges fastsat til 94.321,7 mio. kr. i 2018, og
tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 2.308,3 mio. kr.
Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2018.
Det generelle tilskud til regionerne for 2018 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip, jf. lov om regionernes finansiering.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2018 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for finansåret 2018.
Generelle tilskud til regioner i 2017
De generelle tilskud til regionerne for 2017 søges reguleret med 52,5 mio. kr. som følge af Det
Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om regionernes finansiering, og 3.854,7 mio. kr. som
følge af andre reguleringer. Reguleringer, der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ikke
er hjemlet i finansloven for 2017, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2017.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017, specificeres således:
§ 10.21.03. Statstilskud til regionerne
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner………………… 3.907,2 mio. kr.
20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………………... 0,0 mio. kr.
Andre bevillingsforhold
Til etableringen af it-løsningen Generel Udstillings Løsning (GUL) overføres der 1,0 mio. kr. i
2017 og 3,6 mio. kr. i 2018 fra det kommunale bloktilskud til § 09.21.01. SKAT. Staten bidrager i
tillæg hertil med 0,8 mio. kr. i 2017 og 2,8 mio. kr. i 2018. Ændringerne for finansåret 2017, der
optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017, specificeres således:
§ 09.21.01. SKAT
10. Almindelig virksomhed
Udgift
18. Lønninger/personaleomkostninger ……. 1,5 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger ……. 0,3 mio. kr.
Som kompensation for udgifterne i 2017 som følge af Aftale om ændring af fuldtidspolitikeres
vederlæggelse oprettes en ny hovedkonto 10.21.26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag med
95,9 mio. kr. i 2017. Udgiften i 2017 finansieres ved et provenu som følge af en ændret udgiftsprofil på § 20.11.79.87. Reserve til udmøntning af dagtilbudsudspil. Det bemærkes at den ændrede udgiftsprofil alene vedrører en ændret udmøntningsprofil mellem årene i forhold til det
oprindeligt forudsatte, jf. Aftale om ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” af 9.
juni 2017. Ændringen for finansåret 2017, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2017, specificeres således:
§ 10.21.26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (nyoprettet hovedkonto)
10. Tilskud til kommuner
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Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………. 91,7 mio. kr.
20. Tilskud til regioner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ……….…. 4,2 mio. kr.
Til implementering vedr. Vejledning af 18. november 2016 om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år, overføres midler fra § 14.11.01. Departementet til § 14.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringen for finansåret 2017, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017,
specificeres således:
§ 14.11.01. Departementet
10. Almindelig virksomhed
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger ……. -1,2 mio. kr.
§ 14.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……. 1,2 mio. kr.
Med henblik på at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og
kommuner overføres midler fra § 16.11.01. Departementet og § 16.11.79.70. Synlighedsreform
drift til det kommunale og regionale bloktilskud i 2017. Ændringen for finansåret 2017, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017, specificeres således:
§ 16.11.01. Departementet
10. Almindelig drift
Udgift
22. Andre ordinære driftsudgifter …………………………. -18,1 mio. kr.

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
70. Synlighedsreform drift
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………. -32,0 mio. kr.
Med henblik på at udmønte initiativerne i den Nationale Demenshandlingsplan 2025 overføres
midler fra § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram til det
regionale bloktilskud i 2017. Ændringen for finansåret 2017, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2017, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………. -44,4 mio. kr.
Til understøttelse af de nationale målsætninger på kræftområdet og realisering af initiativerne i
Kræftplan IV overføres midler fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet og
§ 16.51.90. Indkøb af apparatur – anlæg til det kommunale og regionale bloktilskud i 2017 og
2018. Ændringen for finansåret 2017, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger …………………… -23,5 mio. kr.
49. Reserver og budgetregulering …………………………. -63,7 mio. kr.
75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………. -30,0 mio. kr.
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§ 16.51.90. Indkøb af apparatur – anlæg
10. Indkøb af apparatur - anlæg
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ……….. -190,0 mio. kr.
Til finansiering af kommunernes udgifter til administration i forbindelse med efterbetaling af
jobpræmie til enlige forsørgere optaget på det kommunale lov- og cirkulæreprogram overføres
midler fra § 17.46.43. Styrket indsats for ledige til § 17.11.79. Reserver og budgetregulering.
Ændringerne for finansåret 2017, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2017, specificeres således:
§ 17.11.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……. 0,1 mio. kr.
§ 17.46.43. Styrket indsats for ledige
50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger ……. -0,1 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen om
kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer (C-318/13) overføres midler fra § 35.11.01. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag til § 17.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringen for finansåret
2017, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017, specificeres således:
§ 17.11.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……. 2,6 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……. -2,6 mio. kr.
Til implementering vedr. DUT-sag om Vandområdeplaner 2015-2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016) overføres midler fra det kommunale bloktilskud til § 24.51.01. Miljøstyrelsen og § 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. Ændringen for finansåret 2017, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017, specificeres således:
§ 24.51.01. Miljøstyrelsen
10. Driftsbudget
Udgift
18. Lønninger/personaleomkostninger …………. 8,2 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsudgifter …………..…. 4,1 mio. kr.
§ 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv.
62. Sørestaurering
Udgift
22. Andre ordinære driftsudgifter ……. 2,7 mio. kr.
71. Arkæologiske undersøgelser ved gennemførelse af kvælstof- og fosforvådområder (nyoprettet underkonto)
Udgift
22. Andre ordinære driftsudgifter ……. 3,3 mio. kr.
Med henblik på etablering af 150 nye særlige pladser i psykiatrien overføres midler fra §
35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til det regionale bloktilskud i 2017. Ændringen
for finansåret 2017, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017, specifi-
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ceres således:
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………. -60,0 mio. kr.
Øvrige bevillingsforhold
Efter budgetloven kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med det årlige aktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv.
foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.
c.

Særskilt forelæggelse for Finansudvalget af de søgte tilskudsbeløb sker under henvisning til §
14 og § 23 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og til § 3 i lov om
regionernes finansiering.
Forelæggelse af fremskrivningsprocenten for kommunernes statsgaranterede udskrivningsgrundlag sker under henvisning til § 7 i lov om kommunal indkomstskat, og forelæggelsen af
reguleringsprocenten for fastlæggelse af den afgiftspligtige grundværdi sker under henvisning til
§ 1 i lov om kommunal ejendomsskat.
Finansministeren kan med tilslutning fra Finansudvalget i forbindelse med det årlige aktstykke
om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner 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 2017 fastsættes til henholdsvis 64.637,1 mio.
kr. og 97.654,6 mio. kr., og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017 optages følgende:

§ 09.21.01. SKAT …………………..………………….

Udgift

Indtægt

Mio. kr.

Mio. kr.

1,8

§ 10.21.03. Statstilskud til regioner ….………………….

3.907,2

§ 10.21.11. Kommunerne ………………………………….

-94,3

§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne ….

-264,2

§ 10.21.26. Tilskud vedr. forhøjelse af vederlag (ny
konto) ………

95,9

§ 14.11.01. Departementet …………………………………

-1,2

§ 14.11.79. Reserver og budgetregulering ……………..

1,2

§ 16.11.01. Departementet …………………………………

-18,1

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering ……………..

-193,6

§ 16.51.90. Indkøb af apparatur – anlæg ………………..

-190,0

26

§ 17.11.79. Reserver og budgetregulering ……………..

2,7

§ 17.46.43. Styrket indsats for ledige ………………….

-0,1

§ 24.51.01. Miljøstyrelsen …………………………………

12,3

§ 24.72.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv. …………………………………

6,0

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ……

-62,6

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2017 optages følgende tekstanmærkninger under § 10:
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2017 med 29,0 mio. kr. fra
§ 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, 30,0 mio. kr.
fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet samt 190,0 mio. kr. fra §
16.51.90. Indkøb af apparatur – anlæg til understøttelse at de nationale målsætninger på
kræftområdet og realisering af initiativerne i Kræftplan IV.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2017 med 44,4 mio. kr. i
2017 fra § 16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram til
udmøntning af initiativet i den Nationale Demenshandlingsplan 2025 vedrørende færre,
tværfaglige udrednings- og behandlingssteder.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2017 med 60,0 mio. kr. fra
§ 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag vedrørende etableringen af 150 nye særlige
pladser i psykiatrien i tråd med Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud af 14. oktober 2016.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2017 med 22,3 mio. kr. fra
§ 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om
resultater i regioner.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Uanset bestemmelserne i § 14, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017 med senere ændringer, bemyndiges
finansministeren til ikke at nedsætte kommunernes statstilskud med de kommunale mindreudgifter, som følge af visse gennemførte ændringer i den statslige regulering af kommunerne.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Uanset bestemmelserne i lov nr. 447 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til inden den 15. oktober 2017 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en
skatteforhøjelse for 2018 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel
nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.
Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de struktu-
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relle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,0 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2017 til
§ 09.21.01. SKAT til kommunal medfinansiering af Generel Udstillings Løsning (GUL).”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2017 med 58,2 mio. kr.
fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 til understøttelse at de nationale målsætninger på kræftområdet og realisering af initiativerne i Kræftplan
IV.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2017 med 18,1 mio. kr.
fra § 16.11.01. Departementet og 9,7 mio. kr. fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at
understøtte synlighed og åbenhed om resultater i kommuner.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.26.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 95,9 mio. kr. i
2017 til kommuner og regioner som ekstraordinær kompensation for Aftale om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse af 3. oktober 2016.
Stk. 2. Tilskuddet til kommunerne udgør 91,7 mio. kr. og fordeles ud fra en fordelingsnøgle, der
tager højde for kommunernes forholdsmæssige andel af den samlede vederlagsforhøjelse.
Stk. 3. Tilskuddet til regionerne udgør 4,2 mio. kr. og fordeles ligeligt mellem regionerne.”
Vedrørende finansåret 2018
På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages følgende:
Finansministeriet søger om tilslutning til, at der overføres 10,7 mio. kr. i 2018 fra det kommunale
bloktilskud til § 07.12.03.50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger (nyoprettet underkonto) til finansiering af kommunale indkøb af telemedicinske løsninger. Midlerne overføres
herfra til KL som tilsagn om tilskud. På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages således
følgende:
§ 07.12.03.50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger (nyoprettet underkonto)
……………………………..………..………………………. 10,7 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om tilslutning til, at der overføres 2,0 mio. kr. fra det regionale
bloktilskud til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til finansiering af Center for Offentlig Innovation i 2018 og 2019. På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages følgende:
§ 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen ………………………………………. 2,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om tilslutning til, at der overføres 3,6 mio. kr. i 2018 fra det
kommunale bloktilskud til § 09.21.01. SKAT til kommunal medfinansiering af Generel Udstillings
Løsning (GUL). Den statslige medfinansiering i 2018 udgør 2,8 mio. kr. På forslag til finanslov
for finansåret 2018 optages følgende:
§ 09.21.01. SKAT ……………………………. 6,4 mio. kr.
Endvidere søger finansministeriet om tilslutning til, at der overføres 3,6 mio. kr. i 2018 fra det
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kommunale bloktilskud og 0,6 mio. kr. i 2018 fra det regionale bloktilskud til § 10.11.31. CPRadministration til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data. På forslag til
finanslov for finansåret 2018 optages følgende:
§ 10.11.31. CPR-administration …………………………….…………. 4,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 94.321,7 mio. kr. i 2018, og at tilskuddet til finansiering
af de regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.308,3 mio. kr. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget. På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages således følgende:
§ 10.21.03. Statstilskud til regioner ………………………………….. 96.630,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til
kommunerne for finansåret 2018 fastsættes til 61.871,0 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 2018 udgør balancetilskuddet -13.327,6 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages således følgende:
§ 10.21.11. Kommunerne ……………………………………………….. 61.871,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 155,9
mio. kr. i 2018. På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages således følgende:
§ 10.21.12.10. Særligt vanskeligt stillede kommuner ………………. 155,9 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2018 ydes et tilskud
til kommunerne på 544,5 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages således
følgende:
§ 10.21.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud ………………………………. 544,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2018 ydes et tilskud
til de kommuner, der for 2018 gennemfører en skattenedsættelse inden for en tilskudsramme på
337,5 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages således følgende:
§ 10.21.12.60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten ……. 337,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2018 ydes et tilskud
til kommunerne på 972,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages således
følgende:
§ 10.21.12.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen ………………. 972,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2018 ydes et tilskud
til kommuner på 133,6 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages således følgende:
§ 10.21.12.85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen
…………………………………………………………………………………. 133,6 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2018 ydes et ekstraordinært tilskud til kommunerne på 3.500,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2018
optages således følgende:
§ 10.21.12.91. Tilskud til kommunernes likviditet ……………………. 3.500,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelses-
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tilskud til kommunerne i 2018 fastsættes til 10.990,9 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret
2018 optages således følgende:
§ 10.21.13.10. Beskæftigelsestilskud til kommuner ………………. 10.990,9 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2018 overføres 36,1
mio. kr. fra det regionale bloktilskud og 23,2 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17.
Styrelsen for Sundhedsdata til medfinansiering af it-infrastrukturløsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort. På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages således
følgende:
§ 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata………….................................... 59,3 mio. kr.
Endvidere søger finansministeren om tilslutning til, at der overføres 2,1 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud til § 16.51.38. Patientsikker Kommune til medfinansiering af løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. På forslag til finanslov for finansåret 2018
optages følgende:
§ 16.51.38. Patientsikker Kommune …………………………………………. 2,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et statsligt
aktivitetsafhængigt tilskud på 1.385,2 mio. kr. i 2018 til aktivitet på sygehusområdet. På forslag
til finanslov for finansåret 2018 optages således følgende:
§ 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet
………………………………..……………………………………………...… 1.385,2 mio. kr.
På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages følgende tekstanmærkning under § 7:
”Tekstanmærkning ad 07.12.02.20., 07.12.03.40. og 07.12.03.50.
Midler, der af Finansministeren er overført til KL fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering
af digitaliseringsløsninger, § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi - tilskud og §
07.12.03.50. Kommunale indkøb af telemedicinske løsninger (nyoprettet underkonto), skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige
standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.
Stk. 2. KL skal årligt aflægge et revideret regnskab til Finansministeriet for anvendelse af midlerne.
Stk. 3. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af
midlerne til KL efter stk. 1 og 2, herunder udbetaling, evt. tilbagebetaling, renter, regnskab,
revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.”
På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages følgende tekstanmærkninger under § 10:
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 36,1 mio. kr. i
2018 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2018 til §
07.14.01. Moderniseringsstyrelsen til regional medfinansiering af Center for Offentlig Innovation.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,6 mio. kr. i 2018 fra det regionale bloktilskud til §
10.11.31. CPR-administration i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheders betaling
for CPR-data.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018 med 7,1 mio. kr. fra §
16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, 74,4 mio. kr.
fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet, 200,0 mio. kr. fra §
16.51.90. Indkøb af apparatur – anlæg samt 6,1 mio. kr. fra § 16.51.91. Udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer på kræftområdet til understøttelse at de nationale målsætninger på kræftområdet og realisering af initiativerne i Kræftplan IV.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at hæve det regionale bloktilskud med 50,7 mio. kr. i 2018 fra §
16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til udmøntning initiativer i den Nationale
Demenshandlingsplan 2025”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018 med 1,3 mio. kr. fra §
16.35.01. Statens Serum Institut som følge af den aftalte finansieringsmodel for det diagnostiske
område.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 6,5 mio. kr. i 2018
som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2016.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 23,2 mio. kr. i
2018 fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Til finansiering af kommunernes bidrag til løft af kvalitetsarbejdet i regi af Dansk Selskab for
Patientsikkerhed bemyndiges finansministeren til at overføre 2,1 mio. kr. i 2018 og frem fra det
kommunale bloktilskud til § 16.51.38. Patientsikker Kommune.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,6 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2018 til
§ 09.21.01. SKAT til kommunal medfinansiering af Generel Udstillings Løsning (GUL).”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,6 mio. kr. i 2018 fra det kommunale bloktilskud til
§ 10.11.31. CPR-administration i forbindelse med omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Til finansiering af kommunale indkøb af telemedicinske løsninger bemyndiges finansministeren
til at overføre 10,7 mio. kr. i 2018 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.03.50. Kommunale
indkøb af telemedicinske løsninger (nyoprettet underkonto) til udbetaling af projektilskud til KL.
Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud.”
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”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018 med 57,9 mio. kr.
fra § 16.11.79.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 til understøttelse at de nationale målsætninger på kræftområdet og realisering af initiativerne i Kræftplan
IV. Finansministeren bemyndiges endvidere til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018 med
17,0 mio. kr. fra § 16.11.79.75. Aftale om finansloven for 2017 på sundhedsområdet til kommunal medfinansiering af Kræftplan IV.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at hæve det kommunale bloktilskud med 10,0 mio. kr. i 2018 fra
§ 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025 til udmøntning initiativer i den Nationale
Demenshandlingsplan 2025”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt
stillede kommuner med 155,9 mio. kr.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.40.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele tilskud på 544,5 mio. kr. til
kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte
kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2018, der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2018.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.60.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2018-2021 at yde tilskud til de
kommuner, der for 2018 gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat uden at forhøje grundskyldspromillen eller promillen for dækningsafgift for erhvervsejendomme.
Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 337,5 mio. kr. for 2018, 225,0 mio. kr. for hvert af årene 2019 og
2020 og 112,5 mio. kr. for 2021.
Stk. 3. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2018 kan højst
udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021.
Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2019-2021 forhøjer udskrivningsprocenten eller gennemfører en samlet forhøjelse af grundskyld og dækningsafgift opgjort som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i grundskyldspromillen og promillen for udskrivning
af dækningsafgift for erhvervsejendomme, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.
Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for
2018, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse
efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning for årene 2019-2022.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.80.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 972,0 mio. kr. i
2018 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.85.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele et statsligt tilskud på 133,6
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mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.91.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2018 at fordele et tilskud på 3.500 mio. kr. til
kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.”
På forslag til finanslov for finansåret 2018 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.51.38.
Sundhedsministeren bemyndiges til at udbetale tilskud til Dansk Selskab for Patientsikkerhed til
brug for institutionens arbejde med løft af kvalitetsarbejdet inden for patientsikkerhed.”
”Tekstanmærkning ad 16.51.72.
Sundhedsministeren bemyndiges til i 2018 at afsætte et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud på
1.385,2 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Sundhedsministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri
omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.
Stk. 2. Sundhedsministeren 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. Økonomi- 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 16.91.61.
Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet
kommunal medfinansiering jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14a stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.”
Statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra
det korrigerede beregningsgrundlag for 2015 til 2018 udgør 10,5.
Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Herudover søges om tilslutning til, at det skøn for stigning i udskrivningsgrundlaget, som indgår i
reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 3,5 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 6,5 pct.
Omfordeling mellem udgiftslofter
Endelig anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1 omfordeles 111,8
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mio. kr. i 2017 og 844,7 mio. kr. i 2018 og frem 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 103,4 mio.
kr. i 2017 og 779,3 mio. kr. i 2018 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for sundhedsområdet.
København, den 14. juni 2017

Kristian Jensen

/Simon Pasquali

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

Bilag 3

Mio. kr.

Korrigeret pulje
2017

Foreløbig pulje 2018

BO 2019

BO 2020

(2017-pl)

(2018-pl)

(2018-pl)

(2018-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 133 af
15. juni 2016.
Pris og lønregulering 20172018.
I alt

91.459,8

91.543,2

91.673,6

91.673,6

-

1.281,6

1.283,4

1.283,4

91.459,8

92.824,8

92.957,0

92.957,0

-

-

-

13,2

-

-

-

-1,5

II. Lov- og cirkulæreprogram

Sundheds- og Ældreministeriet
Landsdækkende screening for
tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III). 1)
Behandling af klagesager i
Styrelsen for Patientsikkerhed.
1)
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Bilag 3

Mio. kr.

Korrigeret pulje
2017

Foreløbig pulje 2018

BO 2019

BO 2020

(2017-pl)

(2018-pl)

(2018-pl)

(2018-pl)

Lov nr. 238 af 15. marts 2017
om ændring af lov om klage- og
erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet (Godtgørelse
til forældre, der har mistet et
barn som følge af skade påført i
sundhedsvæsenet).

1,7

1,7

1,7

1,7

Lov nr. 1736 af 27. december
2016 om ændring af lov om
apotekervirksomhed og lov om
lægemidler.

-1,5

-

-

-

Ændring af vejledning nr. 9351
af 26. maj 2015 om sundhedspersoners og vævscentres
virksomhed og forpligtelser i
forbindelse med assisteret
reproduktion.

1,1

1,1

1,1

1,1

Lov om ændring af lov om
anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling) - anlæg.

40,0

0,0

0,0

0,0

Lov om ændring af lov om
anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling) -drift.

0,0

57,1

57,1

57,1

Bekendtgørelse nr. 467 af 12.
maj 2017 om økonomiske
rammer for frit valg til private
specialsygehuse m.v. og for
specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene.

7,9

8,0

8,0

0,6

Bekendtgørelse nr. 1463 af 2.
december 2016 om danske
Lægemiddelstandarder 2017.0.

2,4

0,8

0,8

0,8

Bekendtgørelse nr. 454 af 27.
april 2017 om ændring af
bekendtgørelse om humane
væv og celler samt Bekendtgørelse nr. 459 af 10. maj 2017
om ændring af bekendtgørelse
om tilladelse til og kontrol med
håndtering af humane væv og
celler.

0,5

-

-

-

I alt

52,1

68,7

68,7

73,0

Beskæftigelsesministeriet
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings genoptagelse af arbejdsskadesager efter EU-dommen
om kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer (C-318/13).

0,4

-

-

-

I alt

0,4

0,0

0,0

0,0
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Bilag 3

Mio. kr.

I alt, lov- og cirkulæreprogram

Korrigeret pulje
2017

Foreløbig pulje 2018

BO 2019

BO 2020

(2017-pl)

(2018-pl)

(2018-pl)

(2018-pl)

52,5

68,7

68,7

73,0

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

-

1.127,3

1.127,3

1.127,3

Omlægning af den kommunale
medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

3.479,0

-

-

-

Statens Serum Institut vedr.
udførelse af diagnostiske
analyser

-

1,3

-151,1

-151,1

Center for Offentlig Innovation

-

-2,0

-2,0

-

Regional medfinansiering af ny
finansieringsmodel for CPRdata 1) *

-

-0,6

-1,2

-1,8

Regional medfinansiering af
National Serviceplatform og
Fælles Medicinkort

-

-36,1

-

-

Regional medfinansiering af
Digital Post i årene 2014-2017

-

0,0

0,0

0,0

Regional medfinansiering af
den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1)

-

-

-

3,3

44,4

50,7

50,7

-

Kræftplan IV (indkøb af apparatur)

190,0

200,0

110,0

-

Kræftplan IV (behandlingskapacitet på kræftområdet)

-

44,6

111,5

200,8

Kræftplan IV (øvrige initiativer)

59,0

43,0

44,2

42,8

-

-

-

52,0

Regionale midler til synlighed
og åbenhed om resultater

22,3

-

-

-

Delvis anlægsfinansiering af
150 nye særlige pladser i
psykiatrien ift. Delaftale om
udmøntning af satspuljen for
2017-2020: Handlingsplan til
forebyggelse af vold på botilbud

60,0

-

-

-

3.854,7

1.428,2

1.289,4

1.273,3

95.367,0

94.321,7

94.315,1

94.303,3

III. Andre reguleringer

Demenshandlingsplan (færre,
tværfaglige udrednings- og
behandlingssteder)

Styrket indsats på hospitalernes
fødeafdelinger

I alt, andre reguleringer

Total
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Bilag 3

Mio. kr.

Korrigeret pulje
2017

Foreløbig pulje 2018

BO 2019

BO 2020

(2017-pl)

(2018-pl)

(2018-pl)

(2018-pl)

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
Korrigeret pulje
Foreløbig pulje 2018
2017
(2017-pl)

Mio. kr.

(2018-pl)

BO 2019

BO 2020

(2019-pl)

(2020-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 133 af 15. juni
2016.
Pris- og lønregulering 2017-2018
I alt

2.287,6

2.287,7

2.287,7

2.287,7

-

32,0

32,0

32,0

2.287,6

2.319,7

2.319,7

2.319,7

-

-11,4

-11,4

-11,4

0,0

-11,4

-11,4

-11,4

2.287,6

2.308,3

2.308,3

2.308,3

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

Total

*)
1)

Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års
aktstykker.
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Bilag B – Oversigt over punkter på lov- og cirkulæreprogrammet, som ikke
har givet anledning til kompensation

ERHVERVSMINISTERIET
Lov nr. 400 af d. 2/5-2016 (Samlet høring over i alt fire bekendtgørelser, der
gennemfører L400, vedtaget 2. maj 2016):
-

-

-

Bekendtgørelse nr. 1346 af 21/11/2016 om forsikring eller anden
garanti til dækning af rederens ansvar over for de søfarende og
skibsføreren i tilfælde af misligholdelse af ansættelsesforholdet
Bekendtgørelse nr. 1339 af 21/11/2016 om opslag af erklæring
vedr. beskyttelsen af de søfarende og skibsføreren i henhold til lov
om arbejdsskadesikring
Bekendtgørelse nr. 502 af 30/05/2017 ændring af bekendtgørelser
om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F og
Bekendtgørelse nr 516 af 22/05/2017 ændring af bekendtgørelse
om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D.

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET
Lov nr. 713 af 08/06/2017 ændring af lov om kommunale og regionale valg og
lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v.)
Lov nr. 712 af 08/06/2017 ændring af lov om private bidrag til politiske partier
og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om økonomisk støtte til politiske partier (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til
politiske partier m.v.)

FORSVARSMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 1639 af 06/12/2016 om brandfarlige og brændbare væsker

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Lov nr. 190 af 27/02/2017 ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse
af tilsynssager på psykologområdet, adgang for Psykolognævnet til at give
påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.)
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Lov nr. 237 af 15/03/2017 ændring af social service (Forsikring af frivillige
m.v.)
Lov nr. 649 af 08/06/2017 om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under
ferie
Vejledning nr. 9564 af 09/06/2017 om retssikkerhed og administration på det
sociale område
SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
Lov nr. 113 af 31/01/2017 om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation
af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Etablering af en bisidderordning og praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser samt kvalitetsarbejde m.v.)
Lov nr. 430 af 03/05/2017 om ændring af sundhedsloven (Bedre brug af helbredsoplysninger til kvalitetsarbejde og retslægeligt ligsyn og obduktion samt
særligt om samtykke ved behandling af børn og unge)
Lov nr. 692 af 08/06/2017 om ændring af lov om en brancheadministreret
registreringsordning for alternative behandlere (Ændring af forsikringsvilkår
for registrerede alternative behandlere m.v.)
Bekendtgørelse nr. 1464 af 02/12/2016 om ændring af bekendtgørelse nr. 710
af 1. juni 2016 om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (Ændringen er en konsekvensændring i
medfør af ændringerne i komitéloven, jf. lov nr. 620 af 8. juni 2016)
Bekendtgørelse nr. 1464 af 02/12/2016 om ændring af bekendtgørelse nr. 710
af 1. juni 2016 om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter (Der foretages tre ændringer i bekendtgørelsen vedr. kliniske forsøg med lægemidler, Investigators Brochure (IB), National Videnskabsetisk Komité)
Lov nr. 690 af 08/06/2017 om ændring af sundhedsloven (Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt afvikling af kontaktpersonordningen)
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Ændring af vejledning om hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af
mange personer
Vejledning nr. 9329 af 28/03/2017 om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom
Bekendtgørelse nr. 469 af 12/05/2017 om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Bekendtgørelse nr. 293 af 27/03/2017 om ændring af bekendtgørelse nr. 1207
af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtgørelsen)
Lov nr. 1735 af 27/12/2016 om ændring af lov om regionernes finansiering
(Ændret kommunal medfinansiering, indførelse af regional omfordeling som
følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfondsprojekter mv.)
Lov nr. 1737 af 27/12/2016 om ændring af sundhedsloven (Justering af takster
for somatiske færdighedsbehandlingsdage)
Bekendtgørelse nr. 882 af 28. juni 2016 om adgang til udøvelse af virksomhed
som ambulanceassistent, ambulancebehandler og ambulancebehandler med
særlig kompetence (paramediciner) ved ambulanceberedskaber i Danmark for
statsborgere fra EU- og EØS-lande mv.
Bekendtgørelse nr. 1195 af 22/09/2016 om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v.
Bekendtgørelse nr. 293 af 27/02/2017 om ret til sygehusbehandling mv.
Principper og retningslinjer for indsats ved en biologisk hændelse (PREFIB)
Vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet (revision af vejledningen
fra 2011)
Vejledning nr. 9955 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit
sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter
Revision af SST’s retningslinjer for fosterdiagnostik
Bekendtgørelse nr. 973 af 28/06/2016 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven (pga. manglende konsekvensrettelse udstedt på ny
som nr. 1206 af 19. september 2016)

40

Bekendtgørelse nr. 170 af 05/02/2017 om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1248 af 24/10/2007 om
speciallæger samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1257 af
25/10/2007 om uddannelse af speciallæger (ændring af femårsfrist til seksårsfrist inden for den lægelige videreuddannelse)
Ændring af bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtgørelsen)
Udstedelse af ny bekendtgørelse om håndtering af infektioner i medfør af §
26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 27. august 2009.
BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Vejledning nr. 9642 af 27/06/2016 opdatering af beregningsgrundlaget for
sygedagpenge
Lov nr. 173 af 20/02/2017 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6
ugers jobrettet uddannelse).
Lov nr. 54 af 27/01/2015 forslag til ændring af lov om arbejdsmiljø (Undtagelse af frivillige fra APV-kravet m.v., forebyggelse af vold, trusler og anden
krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til eksterne
registre m.v.)
Bekendtgørelse nr. 1504 af 04/12/2015 om arbejdsrelateret vold uden for
arbejdstid (Bekendtgørelsen udstedes som følge af ændringen af arbejdsmiljøloven, der trådte i kraft 1. februar 2015)
Bekendtgørelse nr. 751 af 15/06/2017 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (ikrafttrædelse 13. juni) 16.2
(Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om, hvilke indberetning af informationer om arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i kommunen)
Vejledning nr. 10378 af 23/12/2016 om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering
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Lov nr. 1413 af 30/11/2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven (opsamlingslovforslag)
Bekendtgørelse nr. 16/17 af 15/12/2016 om statsrefusion og tilskud samt
regnskabsaflæggelse og revision på visse områder
Principafgørelse 7515 om ophør af sygedagpenge
Bekendtgørelse nr. 751 af 15/06/2017) om det fælles datagrundlag og det
statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (ikrafttrædelse 27. marts
2017) 17.1

TRANSPORT-, BYGNINGS- OG BOLIGMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 1181 af 22/09/2016 om indberetning af data vedrørende
ulykker til Trafik- og Byggestyrelsen på letbaneområdet
Bekendtgørelse nr. 477 af 02/05/2017 om ændring af bekendtgørelse om rutekørsel
Revision af reglerne for sikkerhedsklassificerede funktioner på baggrund af
ønske om mere overskueligt regelværk
Bekendtgørelse nr. 1378 af 22/11/2016 om certificering af lokomotivførere.
Revision af TSI PRM
Bekendtgørelse nr. 731 af 12/06/2017 om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Bekendtgørelse nr. 1281 af 19/11/2016 om ændring af bekendtgørelse om
interoperabilitet i jernbanesystemet
Bekendtgørelse nr. 523 af 30/05/2016 om ændring af bekendtgørelse om
ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen
Bekendtgørelse nr. 1497 af 01/12/2016 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens dataindsamling på jernbaneområdet
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Revision af bekendtgørelser om sikkerhedscertifikat/godkendelse samt bestemmelser om sikkerhedsledelse
Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på vejtransportområdet
Bekendtgørelse nr. 1653 af 14/12/2016 om ændring af bekendtgørelse om
særtransport
Bekendtgørelse nr. 543 af 24/05/2017 om godkendelse af assessorer og sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøje
Bekendtgørelse nr. 542 af 24/05/2017 om krav til akkreditering af assessorer
på jernbaneområdet
Bekendtgørelse nr. 576 af 30/05/2017 om krav til sikkerhedsklassificerende
funktioner på metro- og letbaneområdet
Bekendtgørelse nr. 1501 af 05/12/2016 om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet
ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 817 af 21/06/2017 om et prisloft for opvarmet vand eller
damp fra affaldsforbrændingsanlæg (Prisloftbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 370 af 18/04/2017 om fastlæggelse af beregningsmetoder
og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven
Bekendtgørelse om energivirksomheders og bygningsejeres oplysning af elforbrugere og slutkunder om energiforbrug og fakturering
Lov nr. 1754 af 27/12/2016 om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (Indførelse af krav om anvendelse af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i brændstof til landtransport
og bemyndigelse til fastsættelse af regler til efterlevelse af MRV-forordning
om fremme af reduktion af CO2-emissioner fra søtransport og regler om adgang til skibe)
Lov nr. 380 af 26/04/2017 om stedbestemt information
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