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1. Fastsættelse af bloktilskud
Folketingets Finansudvalg har den 20. juni 2013 tiltrådt aktstykke nr. 125. Aktstykket omfatter
blandt andet en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2013 og fastsættelsen af bloktilskuddet for
2014.
Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2013 foretages som følge af en række særlige reguleringer og Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), hvor regionerne i 2013 kompenseres for de
opgaveændringer i 2013 der er påført regionerne efter at aktstykket for 2012 blev tiltrådt.
Aktstykket fastsætter regionernes bloktilskud for 2014 på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i
økonomiaftalen for 2013 samt reguleringer for færre eller flere opgaver som har konsekvenser for
regionerne i 2014 (DUT). Hertil kommer en række særlige reguleringer.
Indenrigs- og sundhedsministeren udsender inden den 1. juli 2013 en tilskudsvejledning til regionerne, hvoraf de enkelte regioners bloktilskud på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde fremgår.
Bloktilskuddet på sundhedsområdet
Bloktilskuddet for 2014 på sundhedsområdet er fastsat til 84.427,4 millioner kroner. Heraf udgør
reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet -72,2 millioner kroner og andre reguleringer
718,1 millioner kroner. Andre reguleringer uddybes i afsnit 3 i dette vejledningspunkt.
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Tabel 1 – Fastsættelse af bloktilskud i regionerne i 2014 på sundhedsområdet i mio. kr. og 14pl
Bloktilskud for 2014 på aktstykke 2012 i 14-pl
Lov- og cirkulæreprogrammet (ekskl. trepartsinitiativer)
Andre reguleringer
I alt

83.782,5
-72,2
718,1
84.427,4

Regionernes bloktilskud for 2013 blev på aktstykke 2012 fastsat til 82.720,9 millioner kroner (13pl). Bloktilskuddet midtvejsreguleres med 236,3 millioner kroner som følge af lov- og
cirkulæreprogrammet. Det samlede bloktilskud udgør derved 82.957,2 millioner kroner i 2013, jf.
tabel 2.
Tabel 2 – Bloktilskud for 2013 til regionerne inkl. midtvejsreguleringer i mio. kr. og 13-pl
Bloktilskud udmeldt juli 2012
Lov- og cirkulæreprogram
I alt

82.720,9
236,3
82.957,2

Bloktilskud for regional udvikling
Bloktilskuddet til regional udvikling fastsættes i 2014 til 2.238,1 millioner kroner, jf. tabel 3.
Bloktilskuddet reguleres med -2,2 millioner kroner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.
Balancetilskuddet reduceres med 24,2 millioner kroner
Tabel 3 – Fastsættelse af bloktilskud i regionerne i 2014 på regional udvikling i mio. kr. og 14pl
Bloktilskud for 2014 på aktstykke 2012 i 14-pl
Lov- og cirkulæreprogram
Andre reguleringer
I alt

2.264,5
-2,2
-24,2
2.238,1

Regionernes bloktilskud for 2013 blev på aktstykke 2012 fastsat til 2.244,3 millioner kroner.
Bloktilskuddet midtvejsreguleres med -2,2 millioner kroner og dermed er bloktilskuddet 2.242,1
millioner kroner.
2. Lov- og cirkulæreprogram 2012/13
I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprogram (DUT) medfører udgiftsmæssige konsekvenser af
love, bekendtgørelser, vejledninger mv., at det regionale bloktilskud reguleres. Reglerne for DUT
Kontaktperson: Generelle tilskud mv. Jeppe Hedegaard Munck, tlf. 35298285, email: jhm@regioner.dk
Lov- og cirkulæreprogram Anders Andersen, tlf. 35298184, email: aa@regioner.dk

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2013

Udsendt juni 2013
Side 3

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 lov- og cirkulæreprogrammet. 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.
Oversigten omfatter tillige to punkter fra lov- og cirkulæreprogrammet, hvor der er væsentlige
merudgifter, men hvor staten har modsat sig, at der kompenseres.
Kompensationen for 2013 er angivet i 2013-prisniveau, mens kompensationsbeløb for 2014 og frem
er angivet i 2014-prisniveau. Pris- og lønudviklingen for det regionale område (inklusive medicin)
forventes at blive 0,9 procent fra 2013 til 2014. Denne regulering anvendes både på sundheds- og
regional udviklingsområdet.
Midtvejsreguleringen for 2013 udbetales i de generelle tilskud i oktober, november og december
2013.
Beløbene på lov- og cirkulæreprogrammet fremgår også af bilaget med bloktilskudsaktstykket
(bilag A).
En række sager har været drøftet i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, men har ikke
givet anledning til kompensation, og er derfor ikke optaget på aktstykket. En oversigt over disse
fremgår af bilag B.
SKATTEMINISTERIET
Lov nr. 1345 af 21. december 2012 om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger mv. (ikke på aktstykket)
Folketinget har den 17. december 2012 vedtaget lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger mv. Loven har virkning fra og med den
1. januar 2013. Afgiften består af to dele:



En afgift på 17 procent af det bidrag, som alle sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt
sikrede betaler til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.
En afgift på 13 procent af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv.
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Afgiften opgøres på grundlag af summen af faktisk indbetalte bidrag i det foregående kalenderår og
summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv. i det foregående kalenderår. Det følger af
lovens overgangsbestemmelser, at der for opgørelsen af afgiften for 2013 gælder særlige regler.
Loven indebærer øgede udgifter for de offentlige arbejdsgivere i form af højere bidrag til
erhvervssygdomssikring og som følge af afgiften på arbejdsulykkeserstatninger.
Regionernes forventede merudgifter udgør 29,0 millioner kroner i 2013 (13-pl) og 29,3 millioner
kroner i 2014 og frem (14-pl). Merudgifterne kompenseres ikke, da staten har modsat sig, at der
kompenseres i sager, som også medfører merudgifter for private arbejdsgivere.
JUSTITSMINISTERIET
Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen mv.
Loven er baseret på Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven.
Loven, som træder i kraft fra 1. januar 2014, indebærer en række ændringer i forhold til den
tidligere fra 1985, både i form af udvidelse af aktindsigt og indskrænkninger af de hidtidige
muligheder.
Regionerne kompenseres med 2,2 millioner kroner årligt fra 2014. Beløbet går til dækning af
merudgifter til øget åbenhed og øget service i forhold til borgere og pressen. Det omfatter blandt
andet, at det subjektive identifikationskrav erstattes af et krav om angivelse af temaet frem for som
tidligere aktindsigtsanmodning. Der indføres herudover en begrænset ret til at få foretaget
dataudtræk ved sammenstilling af oplysninger i en myndigheds database.
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
Lov nr. 496 af 21. maj 2012 om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn mod
overgreb mv.)
De overordnede formål med loven er følgende:
1) Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb (både voldelige og
seksuelle).
2) Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.
3) Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
4) Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats.
De fleste ændringer vedrører kommunerne, men der er også ændringer vedrørende samarbejdet
mellem børnehusene og de højt specialiserede børneafdelinger. Der er afsat 1 millioner kroner årligt
fra 2014 til regionerne til dette formål og 0,3 millioner kroner i 2013 (da loven træder i kraft 1.
oktober 2013).
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Lov nr. 1399 af 23. december 2012 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til
tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere)
Folketinget har som en del af finansloven for 2013 indgået aftale om kommunalt tilskud til
tandpleje til personer, som modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. For personer fra 18-24
år gives der 100 procent tilskud til den årlige egenbetaling der overstiger 600 kroner og for personer
over 25 år gives der 65 procent i tilskud til den årlige egenbetaling der overstiger 800 kroner. Den
øgede tilskudsmulighed forventes at få flere til at gå til tandlæge, hvilket vil give merudgifter for
regionerne. Regionerne kompenseres med 23,5 millioner kroner i 2013 og 23,7 millioner kroner i
2014 og frem.
MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE
Fremrykning af MFR2-vaccinationen til 4-års børnerundersøgelsen (1)
Indfasning af bloktilskudskompensation til fremrykning af MFR2-vaccinationen (påbegyndt 1. april
2008) til 4-årsalderen. Reguleringen udgør -2,1 millioner kroner i 2016.
Vaccination mod livmoderhalskræft (HPV-vaccine) (1)
Indfasning af bloktilskudskompensation til vaccination mod livmoderhalskræft i børnevaccinationsprogrammet (påbegyndt 1. januar 2009). Reguleringen udgør 1,9 millioner kroner i 2016.
Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i alderen 19-26 år (*)
Regionerne blev kompenseret for tilbuddet om gratis HPV-vaccination i 2012 og 2013 på lov- og
cirkulæreprogrammet for 2011/12. Det blev aftalt, at den faktiske tilslutningsprocent vurderes
efterfølgende med henblik på en eventuel efterregulering. På den baggrund efterreguleres
kompensationen med 7,4 millioner kroner. Sagen er fortsat stjernemarkeret med henblik endelig
efterregulering efter udgangen af 2013.
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) (1)
Indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft samt
regulering for kommunal medfinansiering på 25,2 procent for 2014 og frem.
Bloktilskudsreguleringen udgør -57,7 millioner kroner i 2014, -59,8 millioner kroner i 2015 og 6,6
millioner kroner i 2016.
Bekendtgørelse nr. 663 af 25. juni 2012 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren
for særligt udsatte persongrupper (1)
Indfasning af DUT-sag fra 2011/12. Bloktilskuddet reguleres med -55,1 millioner kroner i 2016.
Sagen er fortsat (1)-markeret, da der ikke er taget stilling til en eventuel udmøntning af resterende
midler i 2016 samt en eventuel permanentgørelse af ordningen.
Anbefalinger om behandlingstilbuddene på landets voldtægtscentre
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Der er af satspuljemidlerne afsat 4,4 millioner kroner årligt til at forbedre tilbuddene på centre for
voldtægtsofre i alle regioner. Det skal blandt andet give mulighed for, at ofret kan få rådgivning og
støtte fra psykolog og socialrådgiver, ligesom de pårørende også kan modtage bistand. Hensigten er
at styrke tilbuddene på centrene, så der sikres bedre og mere ens muligheder for at modtage
behandling, uanset hvilken region man bor i, og uanset hvornår man henvender sig efter voldtægten.
Midlerne er permanente og gives fra 2013.
Lov nr. 1400 af 23. december 2012 om ændring af lov om social service og sundhedsloven
(Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater)
Regulering af høreområdet er hidtil sket i sundhedslovgivningen og sociallovgivningen. I den
forbindelse har høreapparater været defineret som et hjælpemiddel i serviceloven, mens den
behandling, der er sket i relation til høreapparatbehandlingen, har været reguleret i vejledning om
høreapparatbehandling.
Kommunerne har hidtil afholdt hele udgiften til tilskud til privat høreapparatbehandling og til
offentligt
udleverede
apparater.
Regioner
har
afholdt
behandlingsudgiften
ved
høreapparatbehandling ved praktiserende øre-, næste og halslæge og på de regionale audiologiske
klinikker dog med medfinansiering af denne behandling.
For at sikre bedre udgiftskontrol og større sammenhæng mellem myndigheds- og
finansieringsansvar er ansvaret for høreapparatbehandling, herunder administration af tilskud til
høreapparatbehandling ved private leverandører, pr. 1. januar 2013 samlet i regionerne.
Høreapparatområdet er således samlet i sundhedsloven. Regionerne får tilført 300,0 millioner
kroner i 2013 (13-pl) og 302,7 millioner kroner i 2014 og frem (14-pl) til at varetage opgaven.
Udlevering af apparat ved behandling i offentligt regi
I forbindelse med udlevering af apparater ved behandling i offentligt regi har regionerne ansvaret
for finansiering af selve apparatet, ørepropper og forbrugsartikler. Derudover er regionerne
ansvarlige for at finansiere vedligeholdelse og batterier. Indkøb af batterier skal ske gennem en
videreførsel af den fælles ordning for indkøb af batterier, som kommunerne hidtil har gjort brug af.
Tilskud til apparat og behandling i privat regi
Ansvaret for bevilling og udbetaling af tilskud til høreapparatbehandling til personer, der er fyldt 18
år, der ønsker at benytte en privat, godkendt høreapparatleverandør efter eget valg, overgår med
lovændringen til regionerne.
Muligheden for befordring og befordringsgodtgørelse til behandling i privat regi bortfalder med
lovforslaget.
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Bevilling af tilskud forudsætter henvisning fra en speciallæge i øre,- næse og halssygdomme. I
forbindelse med flergangsudlevering kan høreapparat dog genudleveres uden en fornyet henvisning.
Sundhedsstyrelsens vejledning
Der udestår en afklaring af blandt andet snitfladen mellem det regionale og kommunale ansvar i
forhold til behandling og specialundervisning, hvilket forventes afklaret i Sundhedsstyrelsens
vejledning for god høreapparatbehandling. Der vil blive orienteret, når vejledningen foreligger.
Lov nr. 1257 af 18. december 2012 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden
for sundhedsvæsenet (Private sygehuses mv. medfinansiering af patientskadeerstatninger
mv.)
Finansieringen af patientforsikringsordningen ændres fra 1. september 2013, hvor private hospitaler
og klinikker får en medfinansiering af patientskadeerstatninger, patientforsikringen og
patientskadeankenævnet. Medfinansieringen vedrører patienter behandlet via det udvidede frie
sygehusvalg, sundhedsforsikringer og som privatbetalende patienter på de private hospitaler og
klinikker. Medfinansieringen omfatter ikke patienter behandlet via udbud.
Regionernes bloktilskud reguleres som følge af lovgivningen med -6,7 millioner kroner i 2013 og 70,6 millioner kroner i 2014 og frem, svarende til de skønnede besparelser, som regionerne opnår.
Det er lagt til grund for loven og beregningen af de økonomiske konsekvenser, at der ikke
gennemføres takstforhøjelser i forbindelse med behandlinger via det udvidede frie sygehusvalg,
svarende til de forsikringer, som de private hospitaler og klinikker vil tegne. BPK
(Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker) forventes at rejse voldgiftssag med krav om
indregning af forsikringsudgifterne i taksterne.
Lov nr. 1258 af 18. december 2012 om ændring af lov om lægemidler, lov om
apoteksvirksomhed mv. (Gennemførsel af direktiv om forfalskede lægemidler, ophævelse af
bløderudligningsordningen mv.)
Lovændringen indebærer, at bløderudligningsordningen afskaffes. Bløderudligningsordningen
indebar, at regionerne blev udlignet for udgifter til meget dyre faktorpræparater ved
sygehusbehandling af visse bløderpatienter, så der blev ydet tilskud til udligning af regionernes
udgifter, som oversteg 1 million kroner pr. patient pr. finansår. Udligningen var neutral for staten.
Afskaffelsen betyder konkret, at udligning af regionernes udgifter til faktorpræparater for året 2010
med udbetaling i 2012 er sidste gang, der er udlignet.
Da regionernes bloktilskud med økonomiaftalen for 2013 er blevet reduceret med 79,7 millioner
kroner svarende til det beløb, som staten havde skullet bruge til finansiering af
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bløderudligningstilskud til regionerne i 2013, kompenseres regionerne med et tilsvarende beløb på
79,7 millioner kroner i 2013.
Lov nr. 1260 af 18. december 2012 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af pensionisters
tilskud til håndkøbslægemidler)
Pr. 1. januar 2013 blev reglerne om tilskud til håndkøbsmedicin ændret. Med ændringen ophæves
førtids- og folkepensionisternes adgang til tilskud til håndkøbslægemidler, som udelukkende sker
med henvisning til deres status som pensionister. I stedet ydes tilskud til håndkøbslægemidler til
pensionister, såvel som øvrige borgere, der opfylder de af Sundhedsstyrelsen opstillede lægefaglige
kriterier for at opnå medicintilskud til håndkøbslægemidler. Hermed indskrænkes pensionisters
mulighed for fremover at opnå medicintilskud til håndkøbslægemidler.
Bloktilskuddet reguleres på denne baggrund med -35,0 millioner kroner i 2013 og -70,6 millioner
kroner i 2014 og følgende år.
Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient
I Aftale om satspuljen for 2012-2015 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte en
overordnet ramme på 200,4 millioner kroner (13-pl) til en national handlingsplan for den ældre
medicinske patient. Heraf er der afsat 29,7 millioner kroner til regionerne i 2013 (13-pl) og 30,0
millioner kroner i 2014 og 2015 (14-pl).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med Danske Regioner, KL,
Sundhedsstyrelsen og National Sundheds-it (NSI) udarbejdet en fælles udmøntningsplan for de 11
konkrete initiativer i handlingsplanen. Initiativerne skal medvirke til at:



reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser, og at
styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

Regionernes midler går til tre initiativer (beløbene er angivet i 13-pl):
1) Der udmøntes 5 millioner kroner til rationel farmakoterapi hvert år fra 2013-2015
Midlerne skal anvendes til at styrke de regionale lægemiddelenheder. Dette kan for eksempel ske
ved nyansættelser, udarbejdelse af datarapporter og andre initiativer, der bidrager til at sætte fokus
på patienter, der får mere end seks lægemidler dagligt i almen praksis samt i intern medicinske
afdelinger.
2) Der udmøntes 15 millioner kroner til opfølgende hjemmebesøg hvert år fra 2013-2015
Midlerne skal bruges til opfølgende hjemmebesøg. Disse gennemføres af den alment praktiserende
læge og den kommunale hjemmesygeplejerske. Der skal laves 10.000 opfølgende
hjemmebesøgspakker årligt eller 30.000 besøg i alt for de udmøntede midler. Der laves op til tre
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besøg i én pakke. Regionerne skal følge op på, om hjemmebesøgene implementeres og virker efter
hensigten.
KL og Danske Regioner har udarbejdet et rammepapir om initiativet, som er sendt til regionerne i
december 2012.
3) Der udmøntes 9,7 millioner kroner til fælles forløbskoordinatorfunktioner hvert år fra 2013-2015
Initiativet forankres i sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner.
Midlerne anvendes til at koordinere 10.000 forløb årligt for særligt svækkede, ældre medicinske
patienter. Ud over den konkrete patientrettede forløbskoordinering skal midlerne benyttes til forløbskoordination og kvalitetsarbejde, herunder indhentning og spredning af viden og erfaringer om
forbedring af patientforløb for de ældre medicinske patienter. For eksempel frikøb/projektansættelser af sundhedsfagligt personale indtil 2015 og indhentning og bearbejdelse af data,
herunder audit eller evalueringer.
KL og Danske Regioner har udarbejdet et rammepapir om initiativet, som er sendt til regionerne i
december 2012.
Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis
Med henblik på at styrke behandlingen af patienter med for eksempel ikke-psykotiske lidelser blev
der i satspuljeaftalen 2012-2015 afsat i alt 100 millioner kroner (12-pl). Midlerne udmøntes med 25
millioner kroner i hvert af årene. Formålet med puljen er at styrke samarbejdet mellem
behandlingspsykiatrien og praksissektoren inden for rammerne af shared care. Forslaget vil øge
aktiviteten på psykiatriområdet og vil medføre kommunal medfinansiering. Den kommunale
medfinansiering udgør 2.5 millioner kroner årligt.
Fra 2016 og frem overgår midlerne til det regionale bloktilskud fratrukket den kommunale
medfinansieringsandel. Bloktilskuddet udgør 23,0 millioner kroner årligt (14-pl). Den kommunale
medfinansiering udgør 2,5 millioner kroner.
Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede
Til at styrke den regionale behandlingsindsats overfor personer med psykisk sygdom og misbrug
blev der med satspuleaftalen 2012-2015 afsat 13,5 millioner kroner (12-pl) i hvert af årene 20122015. Midlerne gives til kvalitativ såvel som kapacitetsmæssig udbygning af tilbuddene til
målgruppen i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien. Den kommunale medfinansiering udgør 1,3
millioner kroner.
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Fra 2016 og frem overgår midlerne til det regionale bloktilskud fratrukket den kommunale
medfinansieringsandel. Bloktilskuddet udgør 12,5 millioner kroner årligt (14-pl). Den kommunale
medfinansiering udgør 1,3 millioner kroner.
Puljen hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske lidelser
For at nedbringe ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien og styrke samarbejdet med
praksissektoren og kommunerne om udredning, behandling og støtte til børn og unge blev der i
perioden 2012-2015 afsat en satspulje for regionerne på 20,0 millioner kroner i 2012, 32,5 millioner
kroner i 2013, 25,0 millioner kroner i 2014 og 25,0 millioner kroner i 2015 (12-pl). Da det er
forudsat, at puljemidlerne øger aktiviteten på psykiatriområdet, indgår der kommunal
medfinansiering på 2,0 millioner kroner i 2012, 3,2 millioner kroner i 2013 og 2,5 millioner kroner i
2014 og 2015.
Midlerne overgår efter projektfasen til en permanent bevilling på 23,0 millioner kroner årligt fra
2016 (14pl). Den kommunale medfinansiering udgør 2,5 millioner kroner.
Pulje til styrkelse af den nære psykiatri
For at øge tilgængeligheden og styrke de subakutte tilbud i den nære psykiatri i form af for
eksempel udvidet åbningstid i distriktspsykiatrien, regionale akutsenge, mobilteams mv. blev der
med satspuljeaftalen for 2012-2015 afsat 20,0 millioner kroner i 2012, 20,0 millioner kroner i 2013,
20,0 millioner kroner i 2014 og 2015 (12-pl). Da det er forudsat, at puljemidlerne øger aktiviteten
på psykiatriområdet, indgår der kommunal medfinansiering på 2,0 millioner kroner i hvert af årene.
Midlerne overgår fra 2016 til en permanent bevilling. Fratrukket den kommunale medfinansiering
tilføres regionerne 18,5 millioner kroner årligt fra 2016 og frem (14-pl). Den kommunale
medfinansiering udgør 2,0 millioner kroner.
National lægehelikopterordning
I forbindelse med finanslovaftalen for 2013 har regeringen og Enhedslisten indgået en aftale om, at
der etableres en permanent landsdækkende akutlægehelikopterordning med tre døgndækkende
akutlægehelikoptere med base i Ringsted, Skive og Billund. Det er regionerne, der skal drive de tre
akutlægehelikoptere, så det bliver i sammenhæng med den øvrige præhospitale indsats. Regionerne
kompenseres over bloktilskuddet fra 1. oktober 2014, hvor de 3 akutlægehelikoptere skal gå i drift.
Kompensationen udgør årligt 127,8 millioner kroner fra 2015. Derudover kompenseres regionerne i
2014 med 52,2 millioner kroner til etableringsudgifter og driftstilskud i tre måneder. Regionerne har
igangsat et udbud for at finde leverandøren af helikopterne. Samtidig pågår der drøftelser mellem
regionerne om at indgå en samarbejdsaftale, som blandt andet regulerer det økonomiske samarbejde
mellem regionerne om driften af de tre akutlægehelikoptere. Når samarbejdsaftalen er tiltrådt af de
fem regionsråd vil der blive orienteret nærmere.
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Bekendtgørelse nr. 1215 af 12. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til
behandling hos tandlæge i praksissektoren (Tilskud til tandrensninger) (*) og bekendtgørelse
nr. 1214 af 12. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos
privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren (*)
Folketinget har som en del af finansloven for 2013 indgået aftale om ændring af tilskud til
tandrensninger på tandplejeområdet. Ændringen betyder, at det kun er muligt at opnå tilskud til
almindelig tandrensning, der med et interval på 12 måneder eller mere gives sammen med ydelserne
regelmæssig diagnostisk undersøgelse eller udvidet diagnostisk grundydelse. Ifølge
bekendtgørelserne kan der desuden ydes tilskud til almindelig tandrensning som led i en
sygdomsbehandling, når tandrensning gives sammen med ydelserne udvidet forebyggende
behandling, kontrol efter individuel forebyggende behandling eller kontrol efter parodontalbehandling.
På dette grundlag reguleres regionernes bloktilskud med -180,0 millioner kroner i 2013 (13-pl) og 181,6 millioner kroner i 2014 og frem (14-pl). Der er aftalt opfølgning på dette punkt, da
implementeringen af ændringen er afhængig af nye overenskomster på området.
Styrket indsats for mennesker med kroniske smerter (1)
Som en del af satspuljeaftalen for 2013-2016 blev det aftalt, at der er behov for at styrke og udvikle
indsatsen for mennesker med kroniske smerter med det formål at sikre bedre og mere effektive
behandlingstilbud, så flere patienter kan få den nødvendige hjælp hurtigere.
Satspuljepartierne har (13-pl) afsat 15,0 millioner kroner i 2013, 16,0 millioner kroner i 2014, 17,0
millioner kroner i 2015 og 19,0 millioner kroner i 2016 til at udvide kapaciteten på de fem
tværfaglige smertecentre. Fra 2017 og frem reguleres bloktilskuddet med 15,0 millioner kroner til
området årligt.
Pengene fordeles dels til at udvide kapaciteten på landets tværfaglige smertecentre, og dels til at
efteruddanne og samarbejde med almen praksis, jf. tabel nedenfor:
Tabel 4. Fordeling af midler
Mio. kr.
13-pl
Udvidelse
af
kapacitet
Efteruddannelse
almen praksis
I alt

2013

2014

2015

2016

10

11

12

14

2017 og
frem
10

5

5

5

5

5

15

16

17

19

15
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Af de afsatte midler forudsættes 5 millioner kroner anvendt årligt til efteruddannelse af
praktiserende læger og til øget samarbejde mellem almen praksis og smertecentrene.
En kapacitetsudvidelse på smertecentrene skal bidrage til at nedbringe ventetiden til behandling af
mennesker med kroniske smerter. Formålet er at sikre et kapacitetsniveau, der ligger over den
nuværende og allerede planlagte kapacitet. Det forudsættes, at regionerne kan øge kapaciteten med
25 procent.
Reguleringen af bloktilskuddet udgør 15,0 millioner kroner i 2013, 16,1 millioner kroner i 2014,
17,2 millioner kroner i 2015 og 19,2 millioner kroner i 2016.
Refusion af udgifter til sygehjælp fra Frankrig og Nederlandene
De bilaterale aftaler om delvist at undlade mellemstatslig refusion af udgifter til sygehjælp er opsagt
af Frankrig og Nederlandene. Reglerne findes i EF-forordning 883/2002 om koordinering af de
sociale sikringssystemer. Regionernes bloktilskud reguleres svarende til de forventede årlige
merindtægter. Reguleringen udgør -3,3 millioner kroner i 2013 og -5,3 millioner kroner årligt fra
2014 og frem. Det er vigtigt, at regionerne selv følger op og indkræver pengene.
Den franske aftale
Aftalen med Frankrig er opsagt med virkning fra 1. marts 2013. Opsigelsen indebærer, at udgifter til
hospitalsbehandling, læge- eller tandlægehjælp, medicin m.m., der efter den 1. marts 2013 ydes
under ophold i Danmark til personer, som er syge(for)sikret i Frankrig, kan opkræves hos den
sikredes franske syge(for)sikring, jf. Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse
sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU-landene.
Udgifterne skal indberettes til Patientombuddet i det såkaldte E 125-system. Patientombuddet vil
herefter opkræve refusionen fra de franske syge(for)sikringer og udbetale refusionen, jf.
bekendtgørelse nr. 704 af 21. juni 2007 om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til
visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EF-retten.
Aftalen med Nederlandene
Aftalen med Nederlandene er opsagt med virkning fra 1. juli 2013. Opsigelsen af aftalen med
Nederlandene indebærer, at der fra 1. juli 2013 kan opkræves betaling for ydelser til
familiemedlemmer til nederlandske sikrede og til pensionister fra Nederlandene, der udelukkende
modtager pension fra Nederlandene, der bor i eller flytter til Danmark, og som har ret til
sundhedsydelser i Danmark til udgift for deres nederlandske syge(for)sikring. Der afregnes således
allerede for udgifter til sygehjælp til nederlandske sikrede, der opholder sig i Danmark og for
nederlandske arbejdstagere m.fl., der bor i Danmark.

Kontaktperson: Generelle tilskud mv. Jeppe Hedegaard Munck, tlf. 35298285, email: jhm@regioner.dk
Lov- og cirkulæreprogram Anders Andersen, tlf. 35298184, email: aa@regioner.dk

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2013

Udsendt juni 2013
Side 13

Patientombuddet har indgået en aftale med de nederlandske myndigheder om, at disse en gang årligt
sender en liste over nederlandske sikrede, der er bosat i Danmark til Patientombuddet.
Patientombuddet vil herefter videresende oplysningerne til de relevante regioner og kommuner, der
kan undersøge, hvorvidt de sikrede har fået sygehjælpsydelser i det forløbne år. I givet fald kan
udgifterne indberettes i E 125-systemet, hvorefter Patientombuddet vil opkræve refusionen fra den
nederlandske syge(for)sikring.
Målretning af tilskuddet til kontrolundersøgelser i tandplejen (*)
Sundhedsstyrelsen offentliggør snart nye kliniske retningslinier for det regelmæssige
indkaldeinterval på tandplejeområdet. Som en følge heraf forventer Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse at der kan opnås en besparelse ved at omlægge tilskuddet til kontrolundersøgelser. De
nuværende kontrolundersøgelser erstattes af en fokuseret kontrolundersøgelse, hvor
anvendelsesområdet er langt mindre end for de nuværende undersøgelser.
På dette grundlag reduceres regionernes bloktilskud med -119,1 millioner kroner i 2014 og frem.
Der er aftalt opfølgning på dette punkt, da implementeringen af ændringen er afhængig af nye
overenskomster på området.
BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Ændring af bekendtgørelser som følge af parternes handleplan på bygge- og anlægsområdet
Punktet omhandler parternes handleplan fra 2006 på bygge- og anlægsområdet, der udmøntes ved
ændringer i en række bekendtgørelser på arbejdsmiljøområdet og området for bygge- og
anlægsarbejder. Der kompenseres som følge af højere bygherreudgifter. Regionernes bloktilskud
reguleres med 1,3 millioner kroner i 2013 og 1,5 millioner kroner i 2014 og frem.
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik
mv. (Reform af førtidspension mv.) (ikke på aktstykket)
Loven gennemfører reformen af førtids- og fleksjobområdet. Da reformen påvirker de
tilskadekomnes samlede indtjening, har den afledte effekter på arbejdsskadeområdet. Det skyldes
blandt andet, at den tilskadekomne skal have dækket et større tab efter arbejdsskadesikringsloven,
da indtjeningen i fleksjobbet falder og forskellen mellem indtjeningen før arbejdsskaden og
indtjeningen i fleksjobbet dermed stiger.
Det skønnes, at de afledte økonomiske konsekvenser på arbejdsskadeområdet for regionerne
beløber sig til (i 13-pl) 29,4 millioner kroner i 2013, 8,8 millioner kroner i 2014, 9,0 millioner
kroner i 2015 og 9,2 millioner kroner i 2016. Udgifterne vil stige frem til 2023, hvor udgifterne
fuldt indfaset vil udgøre 10,5 millioner kroner om året. Merudgifterne kompenseres ikke, da staten
har modsat sig, at der kompenseres i sager, som også medfører udgifter for private arbejdsgivere.
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Der er i regi af Arbejdsskadestyrelsen (Beskæftigelsesministeriet) nedsat en arbejdsgruppe, som i
juni 2013 forventes at afgive rapport til beskæftigelsesministeren med anbefalinger til
modernisering af arbejdsskadeområdet. Af kommissoriet fremgår det blandt andet, at
”Arbejdsgruppen skal desuden komme med konkrete forslag til modeller for, hvordan både private
og offentlige arbejdsgiveres merudgifter ved arbejdsskader som følge af reformen af førtidspension
og fleksjob kan neutraliseres.”
Med førtidspensionsreformen bliver regionerne fremover en del af de kommunale
rehabiliteringsteams. Her skal en regional sundhedskoordinator, der udgår fra en klinisk funktion i
regionen, levere sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om fleksjob, førtidspension og
ressourceforløb. Opgaven medfører ikke umiddelbart merudgifter, idet ydelserne finansieres direkte
af kommunerne i den enkelte region. Danske Regioner har dog taget forbehold for, at kunne
genrejse den del af DUT-sagen, som vedrører rehabiliteringsteam og de kliniske funktioner.
Lov nr. 357 af 9. april 2013 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (Digital
kommunikation mv.)
Loven indebærer, at det gøres obligatorisk at anmode digitalt om udbetaling af tilskud mv. for
løntilskud og fleksjob. Loven er et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Bloktilskuddet reguleres med -1,1 millioner kroner i 2014, -1,1 millioner kroner i 2015 og -1,0
millioner kroner i 2016 og følgende år.
MILJØMINISTERIET
Grunddataaftale mellem staten og Danske Regioner (Bevillingsoverførsel af regionsaftalen om
adgang til Kort- og Matrikelstyrelsens geodata)
Som en del af grunddataprogrammet omlægges en række fakturabaserede aftaler om adgang til data
til bevilling. Dette indbefatter omlægning fra fakturering til bevilling via bloktilskudsreduktion af
regionsaftalen mellem regionerne og Kort- og Matrikelstyrelsen.
Bloktilskuddet reguleres som følge heraf med -2,2 millioner kroner årligt fra 2013.
3. Andre reguleringer
Der er på aktstykket foretaget en række andre reguleringer som følge af økonomiaftalen for 2014.
Der er ikke foretaget andre reguleringer, der har betydning for bloktilskuddet i 2013.
3.1 vedrørende 2014
Regulering af balancetilskud - sundhed
Det generelle statslige balancetilskud forøges med 753,1 millioner kroner af hensyn til en balanceret
udvikling af den regionale økonomi.
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Medfinansiering af IT- og digitalisering
Der er foretaget reguleringer vedrørende regional medfinansiering af IT- og digitaliseringsprojekter
i staten for i alt 35,0 millioner kroner.
Regulering af balancetilskud – regional udvikling
Det generelle statslige balancetilskud er reduceret med -24,2 millioner kroner af hensyn til en
balanceret udvikling af den regionale økonomi.
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Bilag A: Bloktilskudsaktstykket

Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1218 København K

Finansministeriet. København, den 14. juni 2013.
a.

Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til
kommunerne for finansåret 2014 fastsættes til 71.453,7 mio. kr., hvoraf 3.000,0 mio. kr. er
betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Heraf udgør
balancetilskuddet 1.182,3 mio. kr. Udgiftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalen om
kommunernes økonomi på forslag til finanslov for 2014.
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens
beskæftigelsestilskud til kommunerne for finansåret 2014 fastsættes til 12.634,9 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 2011 til 2014 udgør 11,4.

- at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2014 anvendes en skønnet stigning i det
kommunale udskrivningsgrundlag for 2013-2014 på 3,3 pct. Reguleringsprocenten udgør
hermed 6,3.

- at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud
med 4,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til finansiering af initiativer til opfølgning på de fælles
principper for modernisering af den offentlige sektor.

- at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at anvende i alt 9,5 mio. kr. til projekter
vedrørende det lokale demokrati og at understøtte evaluering og erfaringsopsamling i
forbindelse med frikommuneforsøgene, herunder ved at yde tilskud til KL til sådanne
tiltag.

- at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til inden den 15. oktober 2013 at give
tilsagn til den enkelte kommune om at reducere den skattestigning for kommunen for
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2014, 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 201417 at yde et tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for 2014.

- at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 507,0
mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.

- at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 905,1
mio. kr. i 2014 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på
ældreområdet.

- at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 300,0
mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske
udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

- at finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle
pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P 1976) med ret
til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt
skalatrin 44 og 37.

- at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 7,0 mio. kr.
i 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 til finansiering af
kommunernes andel af en forstærket udrulningsindsats i forhold til digital post.

- at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 16,1 mio.
kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem til finansiering af
kommunernes andel af udviklingen af en mobil NemID.

- at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 25,0 mio.
kr. i 2014, 50,0 mio. kr. i 2015 og 75,0 mio. kr. i 2016 og frem til finansiering af
kommunernes andel af grunddataprogrammet.

- at finansministeren bemyndiges til ikke 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 social- og integrationsministeren bemyndiges til i 2013 at overføre 8,5 mio. kr. fra §
15.11.79.20 Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til 15.11.30 Socialstyrelsen til
finansiering af uddannelse af medarbejdere i socialtilsynene.

- at social- og integrationsministeren bemyndiges til i 2013 at overføre 5,0 mio. kr. fra §
15.11.79.20 Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til 15.13.11.20 Socialtilsyn til
finansiering af socialtilsynenes etableringsomkostninger i 2013.

- at social- og integrationsministeren bemyndiges til i 2013 at overføre 0,3 mio. kr. fra §
15.11.79.20 Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til 15.11.52 Udbetaling Danmark til
finansiering af administration af den frivillige overgang til førtidspension efter lov om social
pension af førtidspensionister i udlandet.
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- at børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udmønte 20,0 mio. kr. i 2013 til
kommunerne mv. til finansiering af lederuddannelse og kompetenceudvikling mv. af
skoleledere og forvaltningschefer.

- at finansministeren bemyndiges til at forhøje kommunernes bloktilskud med 55,4 mio. kr. i
2014 som følge af mindreudgifter i VISO
specialrådgivningsorganisation) i 2011 og 2012.

(Den

nationale

videns-

og

- at finansministeren bemyndiges til at nedsætte kommunernes bloktilskud i 2014 med 12,3
mio. kr. til medfinansiering af it-infrastrukturprojekterne National Serviceplatform og Fælles
Medicinkort.

- at finansministeren bemyndiges til at nedsætte kommunernes bloktilskud med 2,7 mio. kr.
i 2014, 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. i 2016 til medfinansiering af projektet
Patientsikker Kommune.

- at kommunernes bloktilskud for 2013 reguleres med -93,6 mio. kr. som følge af DUTsager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til
regionerne til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 84.427,4 mio. kr., og at statens
tilskud til finansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.238,1 mio. kr. for
finansåret 2014, jf. lov om regionernes finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.
Udgiftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi på forslag
til finanslov for 2014.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:

- at der for 2014 afsættes et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud til regionerne på 1.300,0
mio. kr. til finansiering af aktivitet på sygehusområdet på landsplan.

- at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet fra 2014 og frem reguleres med 753,1
mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.

- at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling fra 2014 og frem reguleres med
-24,2 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.

- at ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om
tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og
efterfølgende foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat
finansieringsprofil, samt at ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at
fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud,
meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og
rapportering samt tilsyn og kontrol, samt at 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.
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- at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud
på sundhedsområdet med 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til finansiering af initiativer til
opfølgning på de fælles principper for modernisering af den offentlige sektor.

- At finansministeren bemyndiges til at nedsætte det regionale bloktilskud på
sundhedsområdet med 18,4 mio. kr. i 2014 til medfinansiering af it-infrastrukturprojekterne
National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

- at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 3,6 mio. kr. i
2014, 2,0 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 til finansiering af
regionernes andel af en forstærket udrulningsindsats i forhold til digital post.

- at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 8,0 mio. kr. i
2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem til finansiering af regionernes andel
af udviklingen af en mobil NemID.

- at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i
2014, 10,0 mio. kr. i 2015, 15,0 mio. kr. i 2016 og 20,0 mio. kr. i 2017 og frem til
finansiering af regionernes andel af grunddataprogrammet.

- at det regionale bloktilskud hæves med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til brug
for partssamarbejde om kompetenceudvikling på det regionale
specialundervisningsområde, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse
af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige
område.

- at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet i 2013 reguleres med 236,3 mio. kr. som
følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

- at det regionale bloktilskud til regional udvikling i 2013 reguleres med -2,2 mio. kr. som
følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 4.
b.

Staten yder årligt tilskud til kommunerne, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner, samt til regionerne, jf. lov om regionernes finansiering. Tilskuddene fastsættes af
finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Kommuner og regioner skal
senest den 1. juli året forud for tilskudsåret have meddelelse om størrelsen af det samlede
tilskud.
Regeringen indgik den 4. juni 2013 aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for
2014. Den 13. juni 2013 indgik regeringen aftale med KL om kommunernes økonomi for
2014.
Aftalen med KL
Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2014 udgør 230,5 mia. kr. Hertil
kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.
Aftalen indebærer en justering af de foreslåede kommunale udgiftslofter for 2014-2017, jf.
forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene
2014-2017. Udgiftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i
medfør af DUT-princippet, på forslag til finanslov for 2014, jf. budgetlovens § 8.
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Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter
og indtægter for kommunerne under ét i 2014. Balancetilskuddet løftes i 2014 ekstraordinært
med 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Dermed udgør
balancetilskuddet 1.182,3 mio. kr.
Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2014 er en uændret
kommunal skattefastsættelse i 2014.
Regeringen og KL er med aftalen enige om at styrke den forebyggende og
sundhedsfremmende indsats i kommunerne med 300 mio. kr.
I forlængelse af folkeskolereformen løftes de kommunale serviceudgifter med 204 mio. kr. i
2014 og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover løftes kommunernes bloktilskud
ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i
lyset af de omstillingsudfordringer, som kommunerne står over for lokalt.
Det ekstraordinære løft af bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for
kommuner med økonomiske udfordringer. Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder
relevante kriterier med henblik på at foretage en udmelding medio august.
Herudover indgår det i folkeskolereformen, at der skal ske et væsentligt løft af
kompetenceniveauet i folkeskolen. På den baggrund har regeringen afsat 1 mia. kr. til
efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014-2020. Heraf udmøntes 700 mio. kr. til
kommunerne frem mod 2020 via puljer fordelt på baggrund af antallet af elever i
kommunerne. De resterende midler afsættes i staten til afledte taxameterudgifter mv. Der er
endvidere afsat i alt 60 mio. kr. i 2013-2015 til kompetenceudvikling af lederne på området.
Med henblik på, at enkelte kommuner kan tilpasse skatten, afsættes en ramme på 250 mio.
kr. hertil. Økonomi- og 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 en eventuel
individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse.
For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for
kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i
alt 250 mio. kr. For 2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014
nedsætter skatten.
Det er aftalt, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2014 udgør 18,1 mia. kr., hvilket er fuldt
finansieret inden for rammerne af aftalen.
I 2014 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne. Kvalitetsfondsmidlerne vil
blive fordelt som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering
samt deponering af uforbrugte midler ophæves. Med udmøntningen fra kvalitetsfonden og
frigivelsen af deponerede midler udgør investeringerne på kvalitetsfondsområderne i 2014
mindst 7,4 mia. kr.
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 65,3 mia. kr. i 2014,
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre
12,6 mia. kr. i 2014.
Kontaktperson: Generelle tilskud mv. Jeppe Hedegaard Munck, tlf. 35298285, email: jhm@regioner.dk
Lov- og cirkulæreprogram Anders Andersen, tlf. 35298184, email: aa@regioner.dk

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2013

Udsendt juni 2013
Side 21

Det er lagt til grund for aftalen, at det samlede kommunale aktivitetsbestemte bidrag til
regionernes sundhedsområde i 2014 udgør 19.368,3 mio. kr.
Som led i regeringens indfrielse af moderniseringsaftalen har regeringen i 2013 og 2014
fremlagt initiativer, som kan frigøre ressourcer i kommunerne for i alt 770 mio. kr. i 2014.
Kommunerne kan anvende de frigjorte ressourcer til at forbedre den borgernære service.
Aftalen med Danske Regioner
Der er aftalt et samlet niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter på 102,6 mia. kr.
på sundhedsområdet i 2014. Nettodriftsudgifterne på området for regional udvikling udgør 2,9
mia. kr. i 2014. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.
Aftalen indebærer en justering af de foreslåede regionale udgiftslofter for 2014-2017, jf.
forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene
2014-2017. Udgiftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i
medfør af DUT-princippet, på forslag til finanslov for 2014, jf. budgetlovens § 8.
Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet for 2014 og frem er øget med
753,1 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.
Aftalen indebærer, at bloktilskuddet vedrørende regional udvikling for 2014 og frem er
reduceret med 24,2 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.
Der er aftalt et loft for anlægsudgifterne (brutto) på 2.500 mio. kr. på sundhedsområdet i
2014. Der er hertil forudsat investeringer på 4.600 mio. kr. i 2014 vedrørende de nye
sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden. Der hensættes endvidere i 2014 i regionerne ved
deponering 1.055 mio. kr. til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte. Endvidere er
aftalt en deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr.
Det statslige aktivitetsbestemte tilskud til sygehusområdet udgør i 2014 1.300,0 mio. kr.
Tilskuddet udbetales á conto i starten af 2014 og opgøres endeligt ved udgangen af 1. kvartal
2015 på grundlag af den aktivitet i regionerne i 2014, som er indberettet senest den 10. marts
2015.
Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af
aktivitetsbestemte bidrag udgør 19.368,3 mio. kr. i 2014. Hertil kommer reguleringer i medfør
af DUT-princippet. Regionerne vil i 2014 endvidere modtage finansiering i form af
kommunernes udviklingsbidrag, som i 2014 vil udgøre 702,8 mio. kr.
Øvrige elementer i aftalerne
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til grund, at
fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag
for 2011 til 2014 udgør 11,4.
Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2014 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt
uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2014-grundlaget
neutraliseres virkningerne for de selvbudgetterende kommuner.
Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget
(udskrivningsgrundlaget for 2011) korrigeret for virkningerne af nedsættelsen af loftet for
fradragsberettigede indbetalinger til ratepension, forhøjelse af beskæftigelsesfradraget,
afskaffelse af fradragsret for indbetalinger til kapitalpension og nedsættelse af
personfradraget.
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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, fastsættes til 3,3 pct.
Reguleringsprocenten udgør herefter 6,3.
Pris- og lønudviklingen på det kommunale område fra 2013 til 2014 er fastsat til 1,3 pct. for
serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 1,4 pct. for de samlede udgifter (inkl. overførsler) samt
til 1,6 pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent
for 2014 på 1,8.
Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2013 til 2014 er på sundhedsområdet
fastsat til 1,1 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 1,8 pct. For
anlæg er fastsat en pris- og lønudvikling på 1,6 pct., og for det samlede regionale område er
pris- og lønudviklingen fastsat til 0,9 pct. (inkl. medicin).
Det er i aftalen forudsat, at kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2014 vil
udgøre 125 kr. pr. indbygger. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale
pris- og lønudvikling fra 2013 til 2014 på 0,9 pct. (inkl. medicin).
Der har siden 1993 kunnet konstateres en højere udvikling i slutlønnen for de kommunalt
ansatte med statslig tjenestemandspension end for tilsvarende grupper i staten. I forlængelse
af sidste års økonomiaftale er regeringen og KL enige om, at kommunerne fremadrettet
finansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger
(P 1976) med ret til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis
trin 44 og 37 (statslig trin). Finansieringen vil ske på individuel basis, hvor der samtidig tages
højde for eventuelle ledere i gruppen. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der
pensioneres fra og med 1. juli 2013.
Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at afsætte 7
mio. kr. til projekter vedrørende det lokale demokrati, herunder en kampagne for at øge
valgdeltagelsen frem mod kommunal- og regionsvalget i efteråret 2013. Hertil er det aftalt at
afsætte 2,5 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med systematisk evaluering og
erfaringsopsamling i forbindelse med frikommuneforsøgene.
Finansieringen sker ved anvendelse af en del af de overskydende midler fra det nedlagte
Kommunale Momsfonds egenkapital, der er opgjort til 14,1 mio. kr.
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at arbejde videre med konkrete initiativer
som led i en konstruktiv dialog om modernisering af den offentlige sektor. Der afsættes op til
10 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, hvoraf kommunerne og staten hver finansierer op til 4
mio. kr. mens regionerne finansierer op til 2 mio. kr.
Regionerne medfinansierer en forstærket udrulningsindsats for overgang til fuld digital
kommunikation med 3,6 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i
2017. Kommunerne afholder 7,0 mio. kr. i 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og
0,5 mio. kr. i 2017.
Regionerne medfinansierer endvidere en mobil NemID med 8,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i
2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem. Kommunerne medfinansierer en mobil NemID med 16,1
mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem.
Regionerne tilslutter sig samtidig programmet vedrørende ”Gode grunddata til alle – en kilde
til vækst og finansiering” og medfinansierer programmet med 5 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i
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2015, 15 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 og frem. Kommunerne medfinansierer
grunddataprogrammet med 25,0 mio. kr. i 2014, 50,0 mio. kr. i 2015 og 75,0 mio. kr. i 2016
og frem.
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om en ny digitaliseringsstrategi for
sundhedsvæsnet, og parterne er enige om, at omkostninger til udvikling og drift af sundhedsit løsninger finansieres af de parter, der opnår gevinsterne. På den baggrund er der enighed
om en samlet ramme for it-infrastrukturprojekterne National Serviceplatform og Fælles
Medicinkort i 2014 på 38,4 mio. kr., der finansieres med 12,3 mio. kr. fra kommunerne, 18,4
mio. kr. fra regionerne og 7,7 mio. kr. fra staten. Endvidere afsættes i regionerne 9,6 mio. kr.
til videreudvikling af de centrale services efter nærmere aftale.
Der etableres et partssamarbejde om kompetenceudvikling på det regionale
specialundervisningsområde, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af
kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Til
dette formål afsættes der 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Regionerne udmønter
midlerne til skoler/uddannelsesinstitutioner på det regionale område, hvor ledelserne træffer
beslutning om midlernes anvendelse med inspiration fra centralt opstillede pejlemærker og
efter dialog med samarbejdsudvalg/medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg eller
andre lokale samarbejdsfora.
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 2014 udgør 507,0 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 2014 udgør
tilskuddet 905,1 mio. kr., fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på
ældreområdet.
Som
følge
af
mindreudgifter
i
VISO
(Den
nationale
vidensog
specialrådgivningsorganisation) i 2011 og 2012 reguleres kommunernes bloktilskud med
55,4 mio. kr. i 2014.
Regeringen har i sit sundhedsudspil Mere borger, mindre patient afsat 20 mio. kr. til projektet
Patientsikker Kommune. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne afsætter i alt 8 mio.
kr. til projektet i 2014-2016. Projektet udvikles i samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og KL.
Som led i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er der afsat i alt 60 mio. kr. i 2013-2015 til
kompetenceudvikling af lederne på området. Bevillingen optages under § 20. Ministeriet for
Børn og Undervisning på ny hovedkonto, § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen, af
bevillingstypen reservationsbevilling med adgang til at afgive tilsagn om tilskud med 20,0 mio.
kr. årligt i perioden 2013-2015.
Generelle tilskud til kommuner i 2014
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige
kommuner et årligt generelt tilskud.
Det generelle tilskud til kommunerne for finansåret 2014 søges fastsat til 71.453,7 mio. kr.,
hvoraf 3.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
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kommuner. Heraf udgør balancetilskuddet 1.182,3 mio. kr.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for
pris- og lønudviklingen.
Det generelle tilskud til kommunerne for 2014 er reguleret som følge af Det Udvidede
Totalbalanceprincip, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte
tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2014 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov
for 2014.
På det kommunale bloktilskud for 2014 foretages en foreløbig regulering på 3.459,4 mio. kr.
vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede
områder fra 2012 til 2014 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2010 til 2012 på
53,6 mio. kr. Det kommunale bloktilskud reguleres permanent med 2.243,3 mio. kr.
vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2011 til
2012.
Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2014
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige
kommuner et årligt beskæftigelsestilskud.
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for finansåret 2014 søges fastsat til 12.634,9 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 2014.
Generelle tilskud til kommuner i 2013
De generelle tilskud til kommunerne for 2013 søges reguleret med -93,6 mio. kr. som følge af
Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte
tilskudsfastsættelse i 2013.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2013 kan specificeres således på underog standardkonti:
§ 10.21.11. Kommunerne
20. Statstilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………………..-93,6 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2013
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2013 søges reguleret med -1.007,5 mio. kr.
Tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og regler
på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner.
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Derudover søges beskæftigelsestilskuddet for 2012 efterreguleret med -923,8 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 givet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2013.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2013 kan specificeres således på
under- og standardkonti:
På nyoprettet underkonto:
§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .........................-1.007,5 mio. kr.
§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ............................-923,8 mio. kr.
Generelle tilskud til regioner i 2014
Efter lov om regionernes finansiering yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering
af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for
pris- og lønudvikling.
Tilskuddet til finansiering af sundhedsområdet søges fastsat til 84.427,4 mio. kr. i 2014, og
tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 2.238,1 mio. kr.
Heraf er 1.500 mio. kr. betinget.
Det generelle tilskud til regionerne for 2014 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 2014 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov
for 2014.
Generelle tilskud til regioner i 2013
De generelle tilskud til regionerne for 2013 søges reguleret med 234,1 mio. kr. som følge af
Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om regionernes finansiering.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte
tilskudsfastsættelse i 2013.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2013 kan specificeres således på underog standardkonti:
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§ 10.21.03. Statstilskud til regioner
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ………………….236,3 mio. kr.
20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………………....-2,2 mio. kr.

Andre bevillingsforhold
Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at anvende en
del af de overskydende midler fra det nedlagte Kommunale Momsfond til projekter
vedrørende det lokale demokrati og evaluering af frikommuneforsøgene. Dette kan
specificeres således på under- og standardkonti:
§ 10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfondskapitalbeholdning
10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning

Indtægt
32. Overførelsesindtægter fra kommuner og regioner………………..14,1 mio. kr.
Udgift
42. Overførelsesudgifter til kommuner og regioner………………...…..8,9 mio. kr.
§ 10.11.01Departementet
10. Almindelig virksomhed

Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger……………………………...…..0,6 mio. kr.
Der overføres fra 15.11.79.20 Det kommunale lov- og cirkulæreprogram 13,8 mio. kr. til
finansiering af uddannelse af medarbejdere i socialtilsynene samt socialtilsynenes
etableringsomkostninger og til finansiering af administration af den frivillige overgang til
førtidspension efter lov om social pension af førtidspensionister i udlandet. Dette kan
specificeres således på under- og standardkonti:
§ 15.11.30. Socialstyrelsen
10. Almindelig virksomhed

Udgift
18. Lønninger……………………………………………………….…….5,7 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger………………………….…….2,8 mio. kr.
§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.
20. Socialtilsyn

Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ……………5,0 mio. kr.
§ 15.11.52. Udbetaling Danmark
10. Udbetaling Danmark
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed……………………………………….0,3 mio. kr.
Af den samlede regulering til kommunerne og regionerne i 2013 søges en del finansieret ved
forbrug af reserven til midtvejs- og efterregulering af bloktilskuddet. Dette kan specificeres
således på under- og standardkonti:
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
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Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……………………………………...-0,7 mio. kr.

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.

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 statens generelle tilskud til kommuner og regioner for finansåret 2013 fastsættes til
henholdsvis 70.138,9 mio. kr. og 85.199,3 mio. kr., og at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2013 optages følgende:

§ 10.11.01. Departementet…………………………………....

Udgift
(mio. kr.)
0,6

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

234,1

§ 10.21.11. Kommunerne……………………………………..

-93,6

§
10.21.13.
Beskæftigelsestilskud
til
kommuner……………………………………..........................
.............
§
10.21.42.
Midler
fra
Det
Kommunale
Momsfondskapitalbeholdning………………………………
…………………...

-1.931,3

8,9

§ 15.11.30. Socialstyrelsen…………………………………...

8,5

§ 15.11.52. Udbetaling Danmark…………….......................

0,3

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering………………...

-13,8

På nyoprettet underkonto:
§ 15.13.11.20. Socialtilsyn…………………………………....

5,0

§ 16.43.03. Sygesikring i øvrigt……………........................

4,4

§ 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet.......................

-7,4

På nyoprettet hovedkonto:
§ 20.29.11 Fagligt løft af folkeskolen (Reservationsbev.)
…………………......................................................................

20,0

§ 20.11.79.25. Reserve til initiativer i regeringens
folkeskolereform…………………….....................................
........
§

35.11.09.

Midtvejs-

og

efterregulering

af

det

Indtægt
(mio. kr.)

-20,0
-0,7
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kommunale
bloktilskud
…………………………………………..

mv.

Der søges endvidere tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013 optages
følgende tekstanmærkninger under § 10:
”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Uanset bestemmelsen i § 14, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf.
lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009 med senere ændringer, bemyndiges finansministeren til ikke at
nedsætte kommunernes statstilskud med de kommunale mindreudgifter, som følger af visse gennemførte
ændringer i den statslige regulering af kommunerne.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Uanset bestemmelserne i lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved
forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til inden den
15. oktober 2013 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse for 2014 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 strukturelle og
aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.42
Af de midler i Det Kommunale Momsfonds egenkapital, som er indbetalt til staten i medfør af § 3, stk. 2, i
lov om ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion
mv., jf. lov nr. 1548 af 21. december 2010, bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at anvende
600.000 kr. til opfølgning på Økonomi- og Indenrigsministeriets demokratiprojekt, at yde et tilskud til KL på
6,4 mio. kr. til projekter vedrørende det lokale demokrati og at yde et tilskud til KL på 2,5 mio. kr. til
evaluering og erfaringsopsamling i forbindelse med frikommuneforsøgene. Der vil være adgang til at
forudbetale de omtalte tilskud til KL. Økonomi- og Indenrigsministeriet skal inddrages ved KLs nærmere
udmøntning af tilskuddene.
Stk. 2. Udbetalte tilskud til KL, jf. stk. 1, vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres
eller kun gennemføres delvist.
Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af
tilskuddene til KL efter stk. 1, herunder udbetaling af tilskud, evt. tilbagebetaling af tilskud og renter,
regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013
optages følgende tekstanmærkninger under § 20:

”Tekstanmærkning ad 20.29.11 (nyoprettet hovedkonto)
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udmønte i alt 60,0 mio. kr.
i perioden 2013-2015 til kommunerne mv. af den dertil afsatte bevilling under ny hovedkonto,
§ 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen. Bevillingen anvendes til finansiering af
lederuddannelse og kompetenceudvikling mv. for skoleledere og forvaltningschefer i
forbindelse med udmøntning af Aftale om et fagligt løft af folkeskolen.
Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere retningslinjer
for ordningens anvendelsesområde og administration.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013
optages følgende tekstanmærkninger under § 36:

"Tekstanmærkning ad. 36.31.01, 36.31.02. og 36.32.30.12.
Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle
pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P 1976) med ret
til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin
44 og 37. For ledere i folkeskolen og P 1976 på henholdsvis statsligt skalatrin 48 og 46 eller
Kontaktperson: Generelle tilskud mv. Jeppe Hedegaard Munck, tlf. 35298285, email: jhm@regioner.dk
Lov- og cirkulæreprogram Anders Andersen, tlf. 35298184, email: aa@regioner.dk

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2013

Udsendt juni 2013
Side 29

derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis
af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle
pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra
og med 1. juli 2013."
Vedrørende finansåret 2014

Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til finansiering af
sundhedsområdet fastsættes til 84.427,4 mio. kr. i 2014, og at tilskuddet til finansiering af de
regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.238,1 mio. kr. Heraf er 1.500 mio. kr. betinget. På
forslag til finanslov for finansåret 2014 optages således følgende:
§ 10.21.03. Statstilskud til regioner ………………………………….….86.665,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens generelle
tilskud til kommuner for finansåret 2014 fastsættes til 71.453,7 mio. kr., hvoraf 3.000,0 mio.
kr. er betinget. Heraf udgør balancetilskuddet 1.182,3 mio. kr. På forslag til finanslov for
finansåret 2014 optages således følgende:
§ 10.21.11. Kommunerne …………………………………………………71.453,7 mio. kr.

Udgiftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalerne om regionerne og kommunernes
økonomi på forslag til finanslov for 2014.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2014 ydes et
tilskud til kommunerne på 507,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages
således følgende:
§ 10.21.12.40 Tilskud til bedre dagtilbud.……………………...…………..507,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2014 ydes et
tilskud til de kommuner, der for 2014 gennemfører en skattenedsættelse inden for en
tilskudsramme på 187,5 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages således
følgende:
§ 10.21.12.60 Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (nyoprettet underkonto)..
………………………………………………………….………...…………187,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2014 ydes et
tilskud til kommunerne på 905,1 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages
således følgende:
§ 10.21.12.80 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen.………..…………905,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2014 ydes et
tilskud til kommunerne på 300,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages
således følgende:
§ 10.21.12.90. Tilskud til omstilling af folkeskolen (Ny underkonto)
…………………………………………………………………………………..…300,0 mio. kr.
Endvidere

søger

Finansministeriet

om

Finansudvalgets

tilslutning
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beskæftigelsestilskud til kommunerne i 2014 fastsættes til 12.634,9 mio. kr. På forslag til
finanslov for finansåret 2014 optages således følgende:
§ 10.21.13.10 Beskæftigelsestilskud til kommuner ………………….12.634,9 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til
finanslov for finansåret 2014 optages følgende:
§ 16.35.02. Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT……………….30,7 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til
finanslov for finansåret 2014 optages følgende:
§ 16.51.38. Patientsikker Kommune………………………………………..….2,7 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et
statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 1.300 mio. kr. i 2014 til aktivitet på sygehusområdet.
På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages således følgende:
§ 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet
………………………………………..……………………………………………1.300 mio. kr.

På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages følgende tekstanmærkninger under § 10:
”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Til finansiering af regionernes bidrag til en styrket udrulningsindsats for digital post
bemyndiges finansministeren til at overføre 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015, 0,3 mio.
kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 fra regionernes bloktilskud. Heraf overføres 1,2 mio. kr. i 2014
og 0,4 mio. kr. i 2015 til § 7.12.04.10 Fællesoffentlig digitalisering, og 1,0 mio. kr. i 2014, 1,6
mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 til § 7.12.01.40 Digital dokumentboks
og NemSMS, samt 1,4 mio. kr. i 2014 til § 7.12.07.10 Digital Signatur.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Til finansiering af regionernes bidrag til en mobil NemID bemyndiges finansministeren til at
overføre 8,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem fra regionernes
bloktilskud til § 7.12.07.10 Digital Signatur.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Til finansiering af regionernes bidrag til grunddataprogrammet bemyndiges finansministeren
til at reducere det regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015, 15,0 mio.
kr. i 2016 og 20,0 mio. kr. i 2017 og frem.”
”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 18,4 mio. kr. i 2014 fra regionernes
bloktilskud til § 16.35.02 Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive
overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, at hæve det regionale
bloktilskud med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015 til brug for partssamarbejde om
kompetenceudvikling på det regionale specialundervisningsområde.”
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”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Til finansiering af regionernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for
modernisering af den offentlige sektor bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at
overføre 1,8 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig
virksomhed og 0,2 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.20.
Moderniseringslaboratorier”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for
modernisering af den offentlige sektor bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at
overføre 3,6 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig
virksomhed og 0,4 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.20.
Moderniseringslaboratorier”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 55,4 mio. kr. i 2014 som følge
af efterregulering af VISO vedrørende 2011 og 2012.”

”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til en styrket udrulningsindsats for digital post
bemyndiges finansministeren til at overføre 7,0 mio. kr. i 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio.
kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 fra kommunernes bloktilskud. Heraf overføres 2,4 mio. kr. i
2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til § 7.12.04.10 Fællesoffentlig digitalisering, og 2,0 mio. kr. i
2014, 3,1 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 til § 7.12.01.40 Digital
dokumentboks og NemSMS, samt 2,6 mio. kr. i 2014 til § 7.12.07.10 Digital Signatur.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til en mobil NemID bemyndiges finansministeren til at
overføre 16,1 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem fra
kommunernes bloktilskud til § 7.12.07.10 Digital Signatur.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til grunddataprogrammet bemyndiges finansministeren til at
reducere det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i 2014, 50,0 mio. kr. i 2015, 75,0 mio. kr. i 2016 og
frem.”
”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 12,3 mio. kr. i 2014 fra
kommunernes bloktilskud til § 16.35.02 Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til projektet Patientsikker Kommune bemyndiges finansministeren til
at overføre 2,7 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. 2016 fra kommunernes bloktilskud til §
16.51.38. Patientsikker Kommune.
”Tekstanmærkning ad. 10.21.12.40
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 507,0 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 2014, der anvendes i forbindelse med udmeldingen
af tilskud og udligning til kommunerne for 2014.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.60 (Nyoprettet underkonto)
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2014-17 at yde et tilskud til de kommuner,
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der for 2014 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som den samlede
nettoprovenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen
og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme.
Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 187,5 mio. kr. for 2014, 125 mio. kr. for hvert af årene 2015 og 2016 og 62,5
mio. kr. for 2017.
Stk. 3. Tilskuddet til den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2014 kan højst udgøre 75
pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017.
Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2015-17 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk.
1.
Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2014, 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 i årene
2015-18.”
”Tekstanmærkning ad. 10.21.12.80
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 905,1 mio. kr. i 2014 til
kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad. 10.21.12.90 (Nyoprettet underkonto)
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 300 mio. kr. til kommunerne
på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af
folkeskolen.”

På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.51.72
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2014 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt
tilskud på 1.300,0 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra
kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende foretage
løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil.
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse 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.”

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget
fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2011 til 2014 udgør 11,4.
Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Endelig søges om tilslutning til, at det skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som
indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 3,3
pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 6,3.

København, den 14. juni 2013
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BJARNE CORYDON

/ Søren Hartmann Hede

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

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2013

Foreløbig
pulje 2014

BO 2015

BO 2016

(13-pl)

(14-pl)

(14-pl)

(14-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 114 af 21. juni
2012

82.720,9

83.034,2

83.009,7

83.009,7

-

747,3

747,1

747,1

82.720,9

83.781,5

83.756,8

83.756,8

Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven), Lov nr. 638 af 12. juni 2013 om
ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) og lov nr 639
af 12. juni 2013 om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.
(Konsekvensændringer i lyset af lov om
offentlighed i forvaltningen og af
ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven).

-

2,2

2,2

2,2

I alt

-

2,2

2,2

2,2

Lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring
af lov om social service (Beskyttelse af
børn og unge mod overgreb m.v.)

0,3

1,0

1,0

1,0

Lov nr. 1399 af 23. december 2012 om
ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Tilskud til tandpleje og hjælp til
udsættelsestruede lejere)

23,5

23,7

23,7

23,7

I alt

23,8

24,7

24,7

24,7

Fremrykning af MFR2-vaccination til 4års børneundersøgelsen 1)

-

-

-

-2,1

Indførelse af vaccination mod
livmoderhalskræft (Honorarer) 1)

-

-

-

1,9

7,4

-

-

-

-

-57,7

-59,8

6,6

Pris og lønregulering 2013-2014
I alt

II. Lov- og cirkulæreprogram

Justitsministeriet

Social- og Integrationsministeriet

Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse

Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger
i alderen 19 – 26 år*
Landsdækkende screening for tyk- og
endetarmskræft (Kræftplan III) 1)
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Bekendtgørelse nr. 663 af 25. juni 2012
om tilskud til psykologbehandling i
praksissektoren for særligt udsatte
1)
persongrupper

-

-

-

-55,1

Anbefalinger om behandlingstilbuddene
på landets voldtægtscentre

4,4

4,4

4,4

4,4

Lov nr. 1400 af 23. december 2012 om
ændring af lov om social service og
sundhedsloven (Samling af
høreapparatområdet i sundhedsloven og
ændret tilskud til høreapparater)

300,0

302,7

302,7

302,7

Lov nr. 1257 af 18. december 2012 om
ændring af lov om klage- og
erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet (Private sygehuse,
klinikker og speciallægepraksissers
medfinansiering af
patientskadeerstatningsordningen,
vederlag og befordringsgodtgørelse til
Forbrugerrådets og Danske Patienters
repræsentanter i tandlægenævnene mv.)

-6,7

-70,6

-70,6

-70,6

Lov nr. 1258 af 18. december 2012 om
ændring af lov om lægemidler, lov om
apoteksvirksomhed, sundhedsloven og
lov om regionernes finansiering (Forhindring af forfalskede lægemidler i den
lovlige forsyningskæde mv.) – beløbet
vedrører nedlæggelse af bløderudligningsordningen

79,7

-

-

-

Lov nr. 1260 af 18. december 2012 om
ændring af sundhedsloven (Ophævelse
af pensionisters tilskud til
håndkøbslægemidler)

-35,0

-70,6

-70,6

-70,6

29,7

30,0

30,0

-

Pulje til styrket samarbejde mellem
behandlingspsykiatrien og almen praksis

-

-

-

23,0

Styrket psykiatrisk indsats for
dobbeltdiagnosticerede

-

-

-

12,5

Puljen hurtigere hjælp til børn og unge
med psykiske lidelser

-

-

-

23,0

Pulje til styrkelse af den nære psykiatri

-

-

-

18,5

National lægehelikopterordning

-

52,2

127,8

127,8

-180,0

-181,6

-181,6

-181,6

Styrket indsats for mennesker med
kroniske smerter 1)

15,0

16,1

17,2

19,2

Opsigelse fra Frankrig og Nederlandene
af aftalerne om delvis undladelse af
mellemstatlig refusion af udgifter efter
EF-retten

-3,3

-5,3

-5,3

-5,3

-

-119,1

-119,1

-119,1

211,2

-99,5

-24,9

35,2

Fælles udmøntningsplan for den
nationale handlingsplan for den ældre
medicinske patient

Bekendtgørelse nr. 1214 af 12.
december 2012 om ændring af
bekendtgørelse om tilskud til behandling
hos privatpraktiserende tandplejer i
praksissektoren og Bekendtgørelse nr.
1215 af 12. december 2012 om ændring
af bekendtgørelse om tilskud til
behandling hos tandlæge i
praksissektoren *

Målretning af tilskuddet til
kontrolundersøgelser i tandplejen *
I alt
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Beskæftigelsesministeriet
Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar
2013 om projekterende og rådgiveres
pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø,
Bekendtgørelse nr. 114 af 5. februar
2013 om ændring af bekendtgørelse om
godkendelse af udbydere af de
obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser,
Bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar
2013 om ændring af bekendtgørelse om
bygge- og anlægsarbejde,
Bekendtgørelse nr. 116 af 5. februar
2013 om ændring af bekendtgørelse om
samarbejde om sikkerhed og sundhed
og Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar
2013 om bygherrens pligter

1,3

1,5

1,5

1,5

-

-1,1

-1,1

-1,0

1,3

0,4

0,4

0,5

236,3

-72,2

2,4

62,6

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

-

753,1

753,1

753,1

Regional medfinansiering af
implementeringen af digital post 1)

-

-3,6

-2,0

-0,3

Regional medfinansiering af Mobil
NemID

-

-8,0

-1,8

-1,6

Partssamarbejde om
kompetenceudvikling på det regionale
specialundervisningsområde

-

2,0

2,0

-

Regional medfinansiering af initiativer til
modernisering af den offentlige sektor 1)

-

-2,0

-2,0

-2,0

Regional medfinansiering af National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort

-

-18,4

-

-

Regional medfinansiering af
grunddataprogrammet 1)

-

-5,0

-10,0

-15,0

Regional medfinansiering af
brugerrettighedsstyringsprojektet

-

-

-

2,4

Regional medfinansiering af
digitaliseringsstrategien

-

-

-

15,3

I alt, andre reguleringer

-

718,1

739,3

751,9

82.957,2

84.427,4

84.498,5

84.571,3

Lov nr. 357 af 9. april 2013 om ændring
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
lov om digital indberetningsløsning til
brug for anmeldelse af sygefravær samt
anmodning om refusion af
sygedagpenge og dagpenge efter
barselloven, lov om sygedagpenge og
barselloven (Digital kommunikation om
tilskudsordninger m.v.)

I alt

I alt, lov- og cirkulæreprogram

III. Andre reguleringer

Total

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.
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Bilag 4 til aktstykket. Regulering af statstilskud til regioner til udviklingsopgaver

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2013

Foreløbig
pulje 2014

BO 2015

BO 2016

(13-pl)

(14-pl)

(14-pl)

(14-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 114 af 21. juni
2012

2.244,3

2.244,3

2.244,3

2.244,3

-

20,2

20,2

20,2

2.244,3

2.264,5

2.264,5

2.264,5

Grunddataaftale ml. staten og Danske
Regioner (Bevillingsoverførsel af
regionsaftalen om adgang til Kort- og
Matrikelstyrelsens geodata)

-2,2

-2,2

-2,2

-2,2

I alt

-2,2

-2,2

-2,2

-2,2

I alt, lov- og cirkulæreprogram

-2,2

-2,2

-2,2

-2,2

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

-

-24,2

-24,2

-24,2

I alt, andre reguleringer

-

-24,2

-24,2

-24,2

2.242,1

2.238,1

2.238,1

2.238,1

Pris og lønregulering 2013-2014
I alt

II. Lov- og cirkulæreprogram

Miljøministeriet

III. Andre reguleringer

Total

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1) 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
SKATTEMINISTERIET
Lov nr. 1255 af 18. december 2012 om ændring af aktieavancebeskatning, ligningsloven,
lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Skattefritagelse for avancer af selskabers unoterede
porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor)
Lov nr. 924 af 18. september 2012 om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter,
brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love (indeksering af
forskellige forbrugsafgifter mv.)
Lov nr. 1345 af 21. december 2012 om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets
Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger mv.
ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET
Lov nr. 1253 af 18. december 2012 om kommunernes styrelse og regionsloven (Afskaffelse af
kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier)
Lov nr. 381 af 17. april 2013 om ændring af lov om regionsloven og lov om kommunernes styrelse
(Adgang til at budgettere med generelle reserver)
JUSTITSMINISTERIET
Lov nr. 14 af 3. oktober 2012 om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om
forsikringsaftaler (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling mv.)
Lov nr. 381 af 17/4-2013 om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse af ofre for
menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte)
Lov nr. 430 af 25/4-2013 om ændring af udlændingeloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og
bo uden for asylcentre)
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
Lov af 23/5-2013 om ændring af integrationsloven mv. (Tilbud om integrationsplan mv.)
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik mv. (Reform
af førtidspension mv.)
MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE
Lov nr. 151 af 28/2-2012 om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige
organer til transplantation
Lov nr. 1401 af 23/12-2012 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang
inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet
frit sygehusvalg m.v.)
Opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreom-sorgen (kapitel 15 om barselsperioden)
Opdaterede anbefalinger for livmoderhalskræftscreening
Lov nr. 361 af 9/4-2013 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed og sundhedsloven (Midlertidig autorisationsfratagelse ved manglende
medvirken ved tilsyn mv.)
Lov nr. 362 af 9/4-2013 om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger (Virksomhedsansvarlige
tandlæger, mulighed for afvisning og afmelding m.v.)
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Lov nr. 359 af 9/4-2013 om ændring af lov om medicinsk udstyr (Styrkelse af
markedsovervågningen af medicinsk udstyr m.v.)
Lov nr. 360 af 9/4-2013 om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser (Saglighedskrav,
påbud om ophør m.v.)
L 172 - Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Aktindsigt mv.)
Vejledning om forebyggelse og spredning af MRSA (Revision af vejledning fra 2006)
Rapport fra Sundhedsstyrelsen af 1. november 2012: ”Kronisk respirationsinsufficiens som følge af
neuromuskulære lidelser, thoraxdeformiterer m.v. – tilrettelæggelse af behandling”
Beredskab for pandemisk influenza del I: National strategi og fagligt grundlag & del II: Vejledning til
regioner og kommuner
Lov nr. 1259 af 18/12-2012 om ændring af sundhedsloven og lov om
apoteksvirksomhed(Regelforenkling i den kommunale tandpleje mv.)
Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use
BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 59 af 15/1-2013 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere på
arbejdsmiljøområdet (Rådgivningspåbud)
Lov nr. 356 af 9/4-2013 om ændring af lov om arbejdsmiljø mv. (Psykisk arbejdsmiljø mv.)
MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING
Lov nr. 1347 af 21/12-2012 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre
love. (Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse mv.)
KULTURMINISTERIET
Lov nr. 458 af 8/5-2013 om Statens Kunstfond
Lov nr. 457 af 8/5-2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
MILJØMINISTERIET
EF-forordning nr. 1005/2009 – nye regler for kølemidler
Bekendtgørelse nr. 1041 af 30/10-2012 om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport
inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer (RoHSbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 224 af 7/3-2011 om affald og ændring af bekendtgørelse om anvendelse af
restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder mv.
Lov nr. 490 af 21/5-2013 om ændring af lov om forurenet jord (Offentlig indsats over for
jordforurening mv.)
TRANSPORTMINISTERIET
Indførsel af GSM-R
Ændring af bekendtgørelse nr. 13 af 4/1- 2007 om sikkerhedsgodkendelse af jernbaneinfrastrukturforvaltere
Ændring af bekendtgørelse nr. 14 af 4/1-2007 om sikkerhedscertifikater til jernbanevirksomheder
Bekendtgørelse om kompatibilitet
Bekendtgørelse nr. 985 af 11/10-2011 om krav til udpegede organer på jernbaneområdet
Kommissionsbeslutning om træningscentre for lokomotivførere
Kontaktperson: Generelle tilskud mv. Jeppe Hedegaard Munck, tlf. 35298285, email: jhm@regioner.dk
Lov- og cirkulæreprogram Anders Andersen, tlf. 35298184, email: aa@regioner.dk
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Bekendtgørelse nr. 1183 af 12. december 2012 om klageadgang og tilsyn med terminaloperatører
KLIMA- ENERGI OG BYGNINGSMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 118 af 6/2-2013 om krav til anvendelse af Informations- og
Kommunikationsteknologi i byggeri (IKT-bekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om kvalitet og totaløkonomi i offentligt byggeri
Bekendtgørelse nr. 1314 af 12/12-2012 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse
af bygningsreglementet (BR10)
Forslag til lov om ændring af byggeloven (Sagsbehandlingstid mv.)

Kontaktperson: Generelle tilskud mv. Jeppe Hedegaard Munck, tlf. 35298285, email: jhm@regioner.dk
Lov- og cirkulæreprogram Anders Andersen, tlf. 35298184, email: aa@regioner.dk

