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1. Fastsættelse af bloktilskud
Folketingets finansudvalg har den 15. juni 2016 tiltrådt bloktilskudsaktstykket for 2017. Aktstykket omfatter blandt andet en midtvejsregulering af
bloktilskuddet for 2016 og fastsættelsen af bloktilskuddet for 2017.
Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2016 foretages som følge af en
række særlige reguleringer og Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT),
hvor regionerne i 2016 kompenseres for de opgaveændringer i 2016, der er
påført regionerne efter, at aktstykket for 2016 blev tiltrådt.
Bloktilskuddet for 2017 fastsættes på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i
økonomiaftalen for 2017 samt reguleringer for færre eller flere opgaver,
som har konsekvenser for regionerne i 2017 (DUT). Hertil kommer en række særlige reguleringer.
Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 30. juni 2016 en tilskudsvejledning til regionerne, hvoraf de enkelte regioners bloktilskud på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde fremgår.

E-mail: snl@regioner.dk

Bloktilskuddet på sundhedsområdet
Bloktilskuddet for 2017 på sundhedsområdet er fastsat til 91.459,8 millioner kroner. Heraf udgør reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 325,2 millioner kroner, mens andre reguleringer udgør 426,8 millioner kroner, jf. tabel 1.
Tabel 1 – Fastsættelse af bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2017,
mio. kr., 17-pl
Bloktilskud for 2017 på aktstykke 2015 i 17-pl
90.707,8
Lov- og cirkulæreprogrammet
325,2
Andre reguleringer
426,8
I alt
91.459,8
Regionernes bloktilskud på sundhedsområdet for 2016 blev på aktstykket
for 2015 fastsat til 89.519,9 millioner kroner (16-pl). Bloktilskuddet midtvejsreguleres med 304,1 millioner kroner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Andre reguleringer udgør 167,2 millioner kroner, jf. tabel 2.
Tabel 2 – Bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2016 inkl. midtvejsreguleringer, mio. kr. og 16-pl
Bloktilskud for 2016 på aktstykke 2015 i 16-pl
89.519,9
Lov- og cirkulæreprogrammet
304,1
Andre reguleringer
167,2
I alt
89.991,2

Bloktilskud for regional udvikling
Bloktilskuddet for regional udvikling for 2017 er fastsat til 2.287,6 millioner kroner. Heraf udgør reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 5,0 millioner kroner, mens andre reguleringer udgør -44,7 millioner kroner, jf. tabel 3.
Tabel 3 – Fastsættelse af bloktilskuddet for regional udvikling i 2017,
mio. kr., 17-pl
Bloktilskud for 2017 på aktstykke 2015 i 17-pl
2.327,3
Lov- og cirkulæreprogrammet
5,0
Andre reguleringer
-44,7
I alt
2.287,6
Regionernes bloktilskud på det regionale udviklingsområde for 2016 blev
på aktstykket for 2015 fastsat til 2.288,4 millioner kroner (16-pl). Bloktil-
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skuddet midtvejsreguleres med 10,4 millioner kroner som følge af lov- og
cirkulæreprogrammet og med 0 millioner kroner som følge af andre reguleringer, jf. tabel 4.
Tabel 4 – Bloktilskuddet på regional udvikling i 2016 inkl. midtvejsreguleringer, mio. kr. og 16-pl
Bloktilskud for 2016 på aktstykke 2015 i 16-pl
2.288,4
Lov- og cirkulæreprogrammet
10,4
Andre reguleringer
0
I alt
2.298,8

2. Lov- og cirkulæreprogram 2015/16
I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprogram (DUT) medfører udgiftsmæssige konsekvenser af love, bekendtgørelser, vejledninger mv., at det
regionale bloktilskud reguleres. Reglerne for DUT fremgår af Finansministeriets Vejledning om Det Udvidede Totalbalanceprincip, Vejledning nr.
63 af 9. oktober 2007.
Nedenfor er kort redegjort for de punkter på lov- og cirkulæreprogrammet,
som har givet anledning til kompensation og derfor er optaget på lov- og
cirkulæreprogrammet. Derudover er der kort redegjort for enkelte sager,
som ikke har givet anledning til kompensation, men hvor det er væsentligt
at knytte en bemærkning til sagen. En (*)-markering efter overskriften angiver, at beløbet skal efterreguleres. En (1)-markering angiver, at det permanente udgiftsniveau først nås efter BO-periodens udløb, hvorfor sagen
skal medtages på følgende års aktstykke.
Det bemærkes, at kompensationen for 2016 er angivet i 2016-prisniveau,
mens kompensationsbeløb for 2017 og frem er angivet i 2017-prisniveau.
På sundhedsområdet er der regnet med en pris- og lønudvikling på 1,8 procent fra 2016 til 2017, mens den på det regionale udviklingsområde er regnet med en pris- og lønudvikling på 2,6 procent fra 2016 til 2017.
Midtvejsreguleringen for 2016 udbetales i de generelle tilskud i oktober,
november og december 2016.
Beløbene på lov- og cirkulæreprogrammet fremgår også af bilaget med
bloktilskudsaktstykket (bilag A).
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En række sager har været drøftet i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, men har ikke givet anledning til kompensation, og er derfor ikke
optaget på aktstykket. En oversigt over disse fremgår af bilag B, såfremt de
ikke er redegjort for i det følgende.
SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 413 af 04/05/2016 om tilskud til psykologbehandling
i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
I satspuljeaftalen for 2016-2019 blev det aftalt at afsætte 60 millioner kroner årligt i 2016-2018 til at videreføre psykologordningen vedrørende behandling for angst og depression. Det betyder, at den øvre aldersgrænse på
behandling for let til moderat depression ophæves, mens aldersgrænsen for
behandling af angst udvides, så 18-38 årige kan modtage behandling.
Af de 60 millioner kroner i 2016 vedrører de 30 millioner kroner reserverede midler fra satspuljeaftalen 2012-2015 som følge af, at ordningen først
trådte i kraft medio 2012.
Regionerne kompenseres med 56,1 millioner kroner i 2016 og 57,1 millioner kroner årligt i 2017-2018. Den kommunale medfinansiering udgør 6,3
millioner kroner i 2016 og 6,4 millioner kroner årligt i 2017-2018.
Pulje til flere sengepladser i psykiatrien
I satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat 140 millioner kroner over fire år til etablering af nye sengepladser i psykiatrien udover den allerede eksisterende kapacitet. Satspuljekredsen blev med satspuljeaftalen for 20162019 enige om at permanentgøre det årlige beløb på 40 millioner kroner fra
2016 og frem. Beløbet overføres til regionerne via det statslige tilskud på
sundhedsområdet efter bloktilskudsnøglen under forudsætning af, at den
udbyggede kapacitet fastholdes ud over aftaleperioden.
Satspuljepartierne har med aftalen understeget vigtigheden af, at fremtidige
omlægninger i psykiatrien fortsat sikrer opretholdelse af tilstrækkelig stationær kapacitet til patienter, der har behov for indlæggelse i kortere eller
længere tid. Ifølge aftalen vil satspuljepartierne desuden årligt følge op på
udviklingen i den samlede kapacitet i psykiatrien i forbindelse med regionernes årlige statusredegørelser for de 2,2 milliarder kroner til psykiatrien
(den ekstraordinære satspuljeaftale for 2015-2018).
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Regionerne kompenseres med 37,4 millioner kroner i 2016 og 38,1 millioner kroner årligt fra 2017 og frem. Den kommunale medfinansiering udgør
4,2 millioner kroner i 2016 og 4,3 millioner kroner årligt fra 2017 og frem.
Ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. (udvidelse af tilbud om gratis HPV-vaccination).
Ændringen af bekendtgørelse nr. 1559 medførte:
 et midlertidigt tilbud om gratis HPV-vaccination for piger/kvinder
tilhørende årgangene 1993-1997 samt
 en udvidelse af tilbuddet om gratis HPV-vaccination i form af permanent hævelse af aldersgrænsen for modtagelse af det gratis tilbud
om HPV-vaccination fra 15 til 18 år.
På lov- og cirkulæreprogrammet for 2014-15 blev regionernes bloktilskud
reguleret med 2,4 millioner kroner i 2014 og 2015 og 0,7 millioner kroner i
2016 og efterfølgende år. Heraf vedrørte 1,7 millioner kroner i henholdsvis
2014 og 2015 det midlertidige tilbud, mens reguleringen på 0,7 millioner
kroner årligt fra 2014 og frem vedrørte den permanente udvidelse af tilbuddet.
Det blev aftalt, at den faktiske tilslutningsprocent vurderes efterfølgende
med henblik på en eventuel efterregulering.
For så vidt angår det midlertidige tilbud reduceres regionernes bloktilskud
endeligt med -3,4 millioner kroner i 2016.
For så vidt angår det permanente tilbud reguleres regionernes bloktilskud
endeligt med -0,6 millioner kroner i 2016 og -0,2 millioner kroner årligt fra
2017 og frem.
I alt reguleres regionernes bloktilskud dermed med -4,0 millioner kroner i
2016 og -0,2 millioner kroner årligt fra 2017 og frem.
Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn – familieambulatorier
I satspuljeaftalen 2015-2018 blev der afsat 20 millioner kroner i perioden
2015-2018 med henblik på at sikre en tidlig og koordineret indsats og at
styrke indsatsen over for gravide misbrugere og forebyggelsen af rusmiddelskader hos børn.

Side 5

Da bevillingen kun går til og med 2018 skal puljemidlerne udfases fra
2019. Regionernes bloktilskud reduceres således med -3,5 millioner kroner
årligt fra 2019.
Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccination
Vaccinationsregimet for HPV-vaccination efter børnevaccinationsprogrammet er ændret, så der fremover som udgangspunkt gives to vaccinationer
frem for tre vaccinationer. På den baggrund blev regionernes bloktilskud
reguleret med -3,1 millioner kroner årligt fra 2015 og frem på lov- og cirkulæreprogrammet for 2014-15. Det blev aftalt, at det faktiske antal sparede
doser skulle vurderes efterfølgende med henblik på en eventuel efterregulering.
Den reelle dosisbesparelse er mindre end forventet, hvorfor der tilbageføres
midler til regionernes bloktilskud.
Sagen efterreguleres endeligt med 1,4 millioner kroner i 2016 og 0,7 millioner kroner årligt fra 2017.
Lov nr. 653 af 08/06/2016 om ændring af sundhedsloven (reelt ret til
hurtig udredning og udvidet frit sygehus valg efter 30 dage for alle patienter)
I Finansloven for 2016 blev der afsat 300 millioner kroner i 2016 og 450
millioner kroner årligt fra 2017 til hurtigere udredning og behandling. Med
lovændringen ændres udredningsretten, således at patienter i psykiatrien og
somatikken henvist til udredning på sygehus får ret til at få foretaget hele
eller dele af deres udredning i privat regi, hvis patientens bopælsregion ikke
kan efterleve forpligtelsen til at færdigudrede patienten inden for 30 dage.
Udredningsretten omfattes derfor af retten til det udvidede frie sygehusvalg.
Endvidere lovændringen, at der indføres en ret for alle patienter i psykiatrien og somatikken, som er henvist til behandling på sygehus, til udvidet frit
sygehusvalg efter 30 dages ventetid på behandling.
En del af regionernes kompensation håndteres på lov- og cirkulæreprogrammet, mens en anden håndteres under andre reguleringer.
I DUT kompenseres regionerne med 210 millioner kroner i 2016, 213,8
millioner kroner i 2017 og 112 millioner kroner årligt i 2018-2019.
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Under andre reguleringer kompenseres regionerne med 66,5 millioner kroner i 2016, 179,9 millioner kroner i 2017 og 254,9 millioner kroner årligt i
2018-2019.
Den kommunale medfinansiering udgør 23,5 millioner kroner i 2016, 62,7
millioner kroner i 2017 og 88,8 millioner kroner årligt i 2018-2019.
Vejledning nr. 9555 af 14/11/2012 om forebyggelse af spredning af
MRSA, 3. udgave.
Sundhedsstyrelsen udsender en revideret vejledning om forebyggelse af
spredning af MRSA, som træder i kraft i august 2016. Vejledningen medfører blandt andet, at personer, der indenfor det seneste halve år, har haft hyppig direkte eller indirekte kontakt med levende svin, skal i isolation, før
MRSA-prøvesvaret foreligger. Det betyder større udgifter til isolation. Isolationsomkostningerne kan reduceres ved at foretage MRSA-undersøgelse
inden planlagte indlæggelser. Sundhedsministeriet foreslår desuden brug af
hurtigdiagnostik for at reducere isolationsudgifterne.
Med den nye vejledning frafalder de årlige undersøgelser af vedvarende
MRSA-positive og deres husstandsmedlemmer, hvilket kan give nogle besparelser.
Regionerne kompenseres med 5 millioner kroner i 2016 og 5,1 millioner
kroner årligt fra 2017 og frem.
Lov nr. 383 af 27/04/2016 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter m.v.)
Lovændringen medfører blandt andet, at offentlige sygehuse og sygehuse,
som regioner har indgået overenskomster eller driftsoverenskomster med,
får mulighed for at anvende personlige alarm- og pejlesystemer på inhabile
patienter. Dette for at kunne lokalisere disse patienter i tilfælde af, at de forlader sygehusafdelingen uden det er planlagt.
Regionerne har ikke pligt til at anvende alarmsystemerne.
Lovændringen har ikke givet anledning til kompensation.
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Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU-/EØS-lande
(regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet)
Vejledningen beskriver en praksisændring, der indebærer, at regionerne skal
sagsbehandle ansøgninger om refusion for ikke-planlagt offentlig behandling, som borgere sender til regionen. Derudover skal regionen også sagsbehandle ansøgninger om refusion for ikke-planlagt offentlig behandling,
der oversendes fra Styrelsen for Patientsikkerhed, når der ikke kan ydes
fuld refusion efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort. Dette med
henblik på at få regionernes bindende forhåndstilkendegivelse om tilskuddets størrelse efter de danske regler (patientmobilitetsdirektivet).
Ændringen medfører øgede administrationsomkostninger for regionerne. På
den baggrund reguleres regionernes bloktilskud med 4 millioner kroner i
2016 og 4,1 millioner kroner årligt fra 2017 og frem.
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)
(Genfremsættelse af LCP 29 af 2015) (1).
Indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om landsdækkende screening for tykog endetarmskræft.
Bloktilskuddet reguleres med 5,6 millioner kroner i 2019. Den kommunale
medfinansiering reguleres med 1,9 millioner kroner i 2019.
Indførelse af screening for cystisk fibrose blandt nyfødte
I satspuljeaftalen for 2016-2019 er der afsat 3,7 millioner kroner årligt til at
indføre screening for cystisk fibrose blandt nyfødte. Heraf er 0,9 millioner
kroner årligt afsat til regionerne. Ændringen trådte i kraft den 1. maj 2016.
Regionernes bloktilskud øges med 0,6 millioner kroner i 2016 og 0,9 millioner kroner årligt fra 2017 og frem.
Bekendtgørelse nr. 1823 af 15/12/2015 om indberetning af bivirkninger
ved lægemidler m.m. og Bekendtgørelse nr. 1606 af 08/12/2015 om ændring af bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse
m.v.)
Ændringen af bekendtgørelserne er et led i Sundheds- og Ældreministeriets
Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære
lægemidler og vacciner (2015-2016).
Ændringerne indeholder krav til, at navn og batchnummer på de nævnte
lægemiddelgrupper, som er opgjort på en liste på Lægemiddelstyrelsens
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hjemmeside, skal anføres i bivirkningsindberetninger. Tilsvarende skal disse data anføres i patientjournalerne. Ændringen er trådt i kraft 1. januar
2016.
Det medfører en ekstra manuel registreringsopgave for regionerne.
Sundhedsministeriet har informeret om, at der arbejdes på etablering af et
stregkodesystem til registreringen.
Regionernes bloktilskud kompenseres med 3 millioner kroner i 2016 og 1
million kroner årligt i 2017 og 2018.
Bekendtgørelse nr. 547 af 22/04/2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.
Regionerne måtte som følge af lovforslaget destruere et lager af fortrykte
EU-kort (628.590 stk.) og særlige sygesikringsbeviser (16.356 stk.). Lovforslaget bevirkede, at kontaktoplysningerne på kortene ikke længere skulle
være til kommunerne, men til Udbetaling Danmark. Regionernes omkostninger er beregnet til 212.400 kr.
Sagen har ikke givet anledning til kompensation.
Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis
I satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat 100 millioner kroner til at
styrke behandlingen af patienter med for eksempel ikke-psykotiske lidelser.
Formålet med puljen var at styrke samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren inden for rammerne af shared care. På lov- og cirkulæreprogrammet 2012/13 blev midlerne permanente, og regionernes
bloktilskud blev reguleret med 23,0 millioner kroner årligt fra 2016. Den
kommunale medfinansiering udgjorde 2,5 millioner kroner.
Region Syddanmark indgår ikke længere i projektet, hvorfor regionens bevilling bortfalder. Som konsekvens heraf er det ikke muligt at fastholde
permanentgørelsen af de øvrige regioners shared care projekter via bloktilskuddet. De fire øvrige regioners midler vil derfor fortsat blive udbetalt via
årlige tilskud fra ministeriet.
Regionernes bloktilskud reduceres med -23,6 millioner kroner i 2016 og
24,0 millioner kroner årligt fra 2017 og frem. Den kommunale medfinansiering reguleres med -0,6 millioner kroner årligt fra 2016 og frem.
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Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder
Det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder betyder, at regionerne får
udgifter i forhold til årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det træder i kraft den 1. januar 2017.
Regionernes bloktilskud reguleres med 18,4 millioner kroner årligt fra 2017
og frem.
Teknisk omlægning af terminaltilskud
Sundheds- og Ældreministeriet har foretaget en teknisk justering af terminaltilskudsbevilling, som indebærer en tidsbegrænsning af terminaltilskuddet på et år.
Regionernes bloktilskud reguleres med -2,2 mio. kr. i 2016 og -9,2 millioner kroner årligt fra 2017 og frem.
Bekendtgørelse nr. 477 af 08/05/2013 om færdigtilberedning af lægemidler på sygehusapoteker
Bekendtgørelsen betyder, at regionerne skal udføre partikelmålinger i rum,
hvor der fremstilles lægemidler.
Sagen har ikke givet anledning til kompensation. Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at Lægemiddelstyrelsen ikke stiller krav om, at der indkøbes
særlige LAF-bænke inklusiv partikelmålingsudstyr, men blot at der skal foretages partikelmåling. Dermed kan eksisterende bænke og partikelmålingsudstyr anvendes.
Bekendtgørelse nr. 1359 af 18/12/2012 om distribution af lægemidler
Bekendtgørelsen betyder, at der ved distribution af lægemidler skal sikres
en temperatur på 2-8 grader.
Sagen har ikke givet anledning til kompensation. Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at Lægemiddelstyrelsen ikke stiller krav om brug af bestemte køleskabe. Der er metodefrihed i valg af kølemetode så længe der sikres
en temperatur på 2-8 grader hele tiden, herunder også under transport.
Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed (1)
Regionernes bloktilskud reguleres med 16,4 millioner kroner i 2016, 19,4
millioner kroner i 2017 og 7,7 millioner kroner årligt i 2018-2019. For beskrivelse henvises der til udsendt notat.
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BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Ændring af lov nr. 1810 af 23/12/2015 om social pension (Regulering af
folkepensionsalderen)
Med loven hæves folkepensionsalderen med et år, det vil sige til 68 år, for
alle personer, der fylder 67 år i 2030 eller senere. Det medfører øgede udgifter til arbejdsskadeerstatninger, da tilskadekomne skal have erstatning i
yderligere et år. Regionerne har som arbejdsgivere finansieringsansvaret for
erstatningsudgifter til de regionalt ansatte, som får tilkendt erhvervsevnetabserstatning.
Når ændringen er fuldt indfaset er udgifterne for regionerne på 5 millioner
kroner, men beløber sig i 2015 til cirka 24 millioner kroner, fordi skadeårgange tilbage til 2004 skal have nyberegnet erstatningen.
Merudgifterne kompenseres ikke, da staten har modsat sig, at der kompenseres i sager, som også medfører udgifter for private arbejdsgivere.
Der har i foråret 2015 været afholdt drøftelser med arbejdsmarkedets parter
om en modernisering af arbejdsskadeområdet. Danske Regioner var en del
af deltagerkredsen. Såfremt partsdrøftelserne genoptages vil Danske Regioner blive inviteret til drøftelser angående arbejdsskadesystemets fremtidige
indretning.
UDDANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET
Lov nr. 511 af 31/05/2016 om ændring af SVU - L127 (Målretning af
målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse) og Lov om ændring af SVU - LOV nr. 82 af 28/01/2014
I 2014 blev SVU målrettet personer, der ikke havde gennemført en videregående uddannelse på højere niveau end uddannelse på erhvervsakademiniveau. Fra juli 2016 målrettes ordningen yderligere til personer, der ikke har
gennemført en videregående uddannelse, mens støttesatsen til uddannelse
på videregående niveau sænkes fra 80 til 60 procent af højeste dagpengesats.
Merudgifterne kompenseres ikke, da staten har modsat sig, at der kompenseres i sager, som også medfører udgifter for private arbejdsgivere. Danske
Regioner har estimeret, at regionerne mister 93,6 millioner kroner fra 2014
til 2016 og 36,9 millioner kroner årligt fra 2017 og frem.
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Hvis lovændringen ikke skal medføre merudgifter for regionerne forudsætter det en tilpasning af aktiviteten.
MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
Lov nr. 425 ad 18/05/2016 om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM) samt konsekvensændringslov-forslag.
Med loven ændres regionernes opgaver i forhold til miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) således, at nogle opgaver falder bort, mens der
kommer nye til. Samlet set betyder ændringen øgede opgaver i mindre
mængde til regionerne. Loven træder i kraft 16.05.2017.
Regionerne kompenseres med 0,1 millioner kroner i 2017 og 0,2 millioner
kroner årligt fra 2018 og frem.
Overførsel af VVM-kompetencen ved råstoftilladelser
Regionerne overtog pr. 1. juli 2014 myndighedskompetencen til råstoftilladelser og med bekendtgørelse nr. 764 af 23/06/2014 også VVM kompetencen. Der er ikke tidligere forhandlet DUT for overtagelse af VVM kompetencen, og LCP 2016/16 regulerer efterslæbet til regionerne siden medio
2014 samt fremadrettet.
Regionerne kompenseres med 9,3 millioner kroner i 2016 og 3,8 millioner
kroner årligt fra 2017 og frem.
TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 1357 af 27/11/2015 om infrastrukturafgifter m.v.
for statens jernbane (Infrastrukturafgiftsbekendtgørelsen) (*)
Med bekendtgørelsen er baneafgiften til Banedanmark steget med virkning
fra 1. januar 2016. På den baggrund får trafikselskaberne og hermed regionerne merudgifter. Regionerne kompenseres med 1,1 millioner kroner (inkl.
moms) årligt fra 2016 og frem.
Primo 2017 vil beløbet blive efterreguleret med de faktisk afholdte omkostninger i 2016. Efterreguleringen vil ske på grundlag af Danske Regioners
(lokalbanernes) faktiske kørte togkilometer på det statslige jernbanenet i
2016.
Regionernes bloktilskud reguleres med 1,1 millioner kroner årligt fra 2016
og frem.
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3. Andre reguleringer
Der er på aktstykket foretaget en række andre reguleringer.
3.1. Vedrørende 2016
Regulering som følge af finanslov 2016 og satspuljeaftale 2016
Der er reguleret med 230,5 millioner kroner som følge af udmøntning af
midler knyttet til initiativer i finansloven for 2016 samt satspuljeaftalen for
2016.
Regulering som følge af sundhedsstrategien
Der er reguleret med -58,5 millioner kroner som følge af, at projektet vedrørende aktiv patientstøtte i sundhedsstrategien er forsinket.
Medfinansiering af IT- og digitalisering
Der er reguleret vedrørende regional medfinansiering af Digitaliseringsstrategien 2016-2020 på -4,8 millioner kroner.
3.2. Vedrørende 2017
Regulering af balancetilskud - sundhed
Det generelle statslige balancetilskud er reguleret med -265,9 millioner
kroner af hensyn til en balanceret udvikling af den regionale økonomi.
Regulering af balancetilskud – regional udvikling
Det generelle statslige balancetilskud er reguleret med -44,7 millioner kroner af hensyn til en balanceret udvikling af den regionale økonomi.
Regulering som følge af finanslov 2016 og satspuljeaftale 2016
Der er reguleret med 314,4 millioner kroner som følge af udmøntning af
midler knyttet til initiativer i finansloven for 2016 samt satspuljeaftalen for
2016. Midlerne til udrednings- og behandlingsretten (FL16) håndteres delvist her og under DUT, jf. punkt. 2. Lov- og cirkulæreprogram 2015/16.
Regulering som følge af sundhedsstrategien og finansloven for 2015
Der er reguleret med 575,2 millioner kroner som følge af udmøntning af
midler knyttet til initiativer i sundhedsstrategien og finansloven for 2015.
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Medfinansiering af IT- og digitalisering
Der er reguleret vedrørende regional medfinansiering af IT-projekter i staten samt digitaliseringsstrategien 2016-2020 for i alt -46,9 millioner kroner.
IT-projekterne vedrører FMK og NSP.
SSI – diagnostik
Der er regulereret med -150 millioner kroner for Statens Serum Instituts udførelse af diagnostiske undersøgelser.

Bilag A – Bloktilskudsaktstykket
a.

Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud
til kommunerne for finansåret 2017 fastsættes til 64.731,4 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er
betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2017 udgør balancetilskuddet -10.483,1 mio. kr.
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestilskud til kommunerne for finansåret 2017 fastsættes til 11.335,8 mio. kr., jf. lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:


at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det
korrigerede beregningsgrundlag for 2014-2017 udgør 10,3.



at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2017 anvendes en skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2016-2017 på 2,5 pct. Reguleringsprocenten udgør hermed 5,5.



at social- og indenrigsministeren bemyndiges til inden den 15. oktober 2016 at give tilsagn til den enkelte kommune om at reducere den skattestigning for kommunen for 2017, der indgår i beregningen af nedsættelsen af den enkelte kommunes
statstilskud, jf. lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser
af den kommunale skatteudskrivning.



at social- og indenrigsministeren i den forbindelse bemyndiges til i tilskudsårene
2017-2020 at yde tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for 2017.



at skatteministeren bemyndiges til at kompensere kommunerne med 734,9 mio.
kr. i 2016 for provenuvirkningen af fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for
grundskylden i ejerboliger i 2016.



at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til særligt
vanskeligt stillede kommuner med 109,1 mio. kr. i 2017.



at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at fordele et tilskud på
535,4 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.



at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på
955,8 mio. kr. i 2017 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for ud-
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giftsbehovet på ældreområdet.


at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at fordele et tilskud på
300,0 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier målrettet kommuner med et generelt svagere økonomisk udgangspunkt, som samtidig har særlige
økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.



at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at fordele et tilskud på
3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til
alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt
beskatningsgrundlag.



at finansministeren bemyndiges til at overføre 50,0 mio. kr. i 2016 og 96,0 mio. kr.
i 2017 til § 15.91.12. Særtilskud til kommuner fra § 16.51.82. Indsats for demente
og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning til initiativer vedr. handlingsplan for den ældre medicinske patient, jf. Styrket indsats for
den ældre medicinske patient – national handlingsplan 2016 af 2. juni 2016.



at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på
50,0 mio. kr. i 2016 og 96,0 mio. kr. i 2017 til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.



at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 0,2 mio. kr. fra §
15.11.01. Departementet til § 15.11.79. Reserver og budgetregulering som følge
af DUT-sag vedr. bekendtgørelse om socialtilsyn. Midlerne overføres herfra til det
kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.



at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 6,4 mio. kr. fra § 17.46.16
Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats, som en del af de samlede
DUT-sager på årets lov og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.



at det kommunale bloktilskud for 2016 reguleres med -525,3 mio. kr. som følge af
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.



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 finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med
841,0 mio. kr. i 2016 som følge af reviderede skøn for kommunale overførselsudgifter i 2016 samt ændrede pris- og lønforudsætninger.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 9,6
mio. kr. i 2016 og 34,5 mio. kr. i 2017 til finansiering af kommunernes andel af udgifterne til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.



at finansministeren bemyndiges til at overføre 30,0 mio. kr. i 2016 og 30,6 mio. kr.
i 2017 fra det kommunale bloktilskud til finansiering af fælleskommunal digitaliseringsstrategi.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med
17,9 mio. kr. i 2017 til medfinansiering af it-infrastrukturløsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 5,0
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mio. kr. i 2017 til den kommunale medfinansiering af tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.


at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 16,2
mio. kr. i 2017 som følge af mindreudgifter i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) i 2015.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 60,0
mio. kr. i 2016 og 40,8 mio. kr. i 2017 samt til at overføre 0,5 mio. kr. i 2016 til Miljøstyrelsen vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider, jf. Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 35,3
mio. kr. i 2017 med henblik på at igangsætte initiativer for at forbedre og udvide
registeroplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).



at finansministeren bemyndiges til at hæve det kommunale bloktilskud med 23,5
mio. kr. i 2016 og 62,7 mio. kr. i 2017 fra § 16.11.79.10. Hurtigere udredning og
behandling på sygehusene til kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet
i regionerne til rettidig udredning og behandling.



at finansministeren bemyndiges til at hæve det kommunale bloktilskud med 35,0
mio. kr. mio. kr. i 2016 og 55,6 mio. kr. mio. kr. i 2017 fra § 16.51.82. Indsats for
demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning til initiativer vedr. handlingsplan for den ældre medicinske patient, jf. Styrket
indsats for den ældre medicinske patient – national handlingsplan 2016 af 2. juni
2016.



at finansministeren bemyndiges til at hæve det kommunale bloktilskud i 2017 med
72,2 mio. kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til videreførelse af initiativer vedr. lungesatsning og bedre patientforløb for kronikere, der følger af aftalen
om finansloven for 2015.



at finansministeren bemyndiges til at hæve det kommunale bloktilskud i 2017 med
76,9 mio. kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til kommunal medfinansiering af videreførelse af regionale initiativer vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse
samt styrket patientinddragelse, der følger af aftalen om finansloven for 2015.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 25,0
mio. kr. i 2016 med henblik på at styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats, jf. Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.



at udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at forhøje bevillingen til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet med 31,2 mio. kr. i 2016 som
følge af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.



at ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at optage en
merbevilling på 1,5 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 til udvikling af branchepakker i AMU-systemet ved tilskudsudbetaling til efteruddannelsesudvalgene som følge af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at
modtage og integrere flygtninge.



at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at optage en merbevilling på 1,0 mio.
kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 til it-understøtning som følge af Af-
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tale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.


at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,0
mio. kr. årligt i 2017 til 2019 til finansiering af Center for Offentlig Innovation.



at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1 omfordeles 150,0 mio. kr. i 2016,
2.606,2 mio. kr. i 2017, 4.456,6 mio. kr. i 2018 samt 6.283,5 mio. kr. i 2019 fra det
statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.

Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til regionerne
til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 91.459,8 mio. kr., og at statens tilskud til
finansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.287,6 mio. kr. for finansåret
2017, jf. lov om regionernes finansiering. Heraf er 1.500 mio. kr. betinget.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:


at der for 2017 afsættes et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud til regionerne på
1.363 mio. kr. til finansiering af aktivitet på sygehusområdet på landsplan.



at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet fra 2017 og frem reguleres med 265,9 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.



at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling fra 2017 og frem reguleres med -44,7 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.



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



at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet i 2016 reguleres med 304,1 mio.
kr. som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.



at det regionale bloktilskud til regionale udviklingsopgaver i 2016 reguleres med
10,4 mio. kr. som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 4.



at finansministeren bemyndiges til at hæve det regionale bloktilskud med 66,5 mio.
kr. i 2016 og 179,9 mio. kr. i 2017 fra § 16.11.79.10. Hurtigere udredning og behandling på sygehusene til opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling.



at finansministeren bemyndiges til at hæve det regionale bloktilskud med 160,0
mio. kr. i 2016 og 129,4 mio. kr. i 2017 fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning til initiativer
vedr. handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke mod
overbelægning, jf. hhv. Styrket indsats for den ældre medicinske patient – national
handlingsplan 2016 af 2. juni 2016 og Aftale om akutpakke mod overbelægning af
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2. februar 2016.

b.



at finansministeren bemyndiges til at overføre hhv. 7,1 mio. kr. og 10,1 mio. kr. i
2017 til § 16.11.01. Departementet og § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata fra
§ 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning til initiativer vedr. handlingsplan for den ældre medicinske patient, jf. Aftale om akutpakke mod overbelægning af 2. februar 2016 og
Styrket indsats for den ældre medicinske patient – national handlingsplan 2016 af
2. juni 2016.



at finansministeren bemyndiges til at hæve det regionale bloktilskud med 4,0 mio.
kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i 2017 fra § 16.11.79.50. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 til opfølgende hjemmebesøg for sårbare, ældre
patienter efter udskrivelse fra sygehus.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud i 2016
med 58,5 mio. kr. som følge af forsinkelse af projektet Aktiv patientstøtte.



at finansministeren bemyndiges til at hæve det regionale bloktilskud i 2017 med
575,2 mio. kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til videreførelse af initiativer vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte,
styrket patientinddragelse samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen
om finansloven for 2015.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 150
mio. kr. i 2017 til § 16.35.01. Statens Serum Institut til finansiering af varetagelse
af diagnostiske analyser i relation til regionerne.



at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udbetale 69,1 mio. kr. i 2016 til
Region Hovedstaden grundet utilsigtet opsamlet kommunal medfinansiering som
følge af EVA (Enstrenget Visiteret Akutsystem), med henblik på at Region Hovedstaden kan videreføre de 69,1 mio. kr. til kommunerne i Region Hovedstaden.



at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2016 at udbetale 5,9 mio. kr. til
Region Sjælland, 5,4 mio. kr. til Region Hovedstaden og 3,1 mio. kr. til Region
Syddanmark grundet midlertidige opsamlet kommunal medfinansiering i de løbende opgørelser for 2015.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 4,8
mio. kr. i 2016 og 17,2 mio. kr. i 2017 til finansiering af regionernes andel af udgifterne til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud i 2017
med 29,7 mio. kr. til medfinansiering af it-infrastrukturløsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.



at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1 omfordeles 212,2 mio. kr. i 2016 og
856,2 mio. kr. i 2017 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for sundhedsområdet.

Staten yder årligt tilskud til kommunerne, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud
til kommuner, samt til regionerne, jf. lov om regionernes finansiering. Tilskuddene fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Kommuner og regioner
skal senest den 1. juli året forud for tilskudsåret have meddelelse om størrelsen af det sam-
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lede tilskud.
Regeringen indgik den 10. juni 2016 aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017.
Den 9. juni 2016 indgik regeringen aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi
for 2017.

Aftalen med KL
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunkt for den kommunale serviceramme for 2017.
Heri indgår omprioriteringsbidrag på ca. 2,4 mia. kr. i 2017. Regeringen og KL er enige om,
at 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag tilbageføres til kommunerne i 2017 til
prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder i lyset af flygtningetilstrømningen.
Regeringen og KL er enige om, at der frigøres 0,3 mia. kr. i 2017 gennem mere effektiv administrativ drift.
I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2015 blev der afsat i alt 0,4 mia. kr. til puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste
hjemmehjælpsmodtagere. I 2015 og 2016 er midlerne udmøntet via ansøgningspuljer. Regeringen og KL er enige om at omlægge tilskuddene på 0,4 mia. kr. årligt til bloktilskuddet
fra 2017.
Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2017 udgør 242.185 mio. kr. Hertil
kommer yderligere regulering i medfør af DUT-princippet mv. I 2017 er 3,0 mia. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2017.
Regeringen og KL er enige om, at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive
afspejlet i udgiftslofterne fra 2018 til 2020.
Regeringen har samtidig tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at det
kommunale udgiftsloft fra 2018 og frem ikke vil indeholde et omprioriteringsbidrag.
Aftalen indebærer en justering af de gældende kommunale udgiftslofter i 2016-2019. Udgiftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUTprincippet mv., på forslag til finanslov for 2017, jf. budgetlovens § 8.
Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter
og indtægter for kommunerne under ét i 2017. Balancetilskuddet udgør i 2017
-10.483,1 mio. kr.
Hertil kommer det ekstraordinære tilskud på 300 mio. kr. med henblik på at imødegå lokale
omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen.
Endvidere ydes et ekstraordinært tilskud på 3.500 mio. kr. hvoraf 1.500 mio. kr. fordeles
som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal, og 2.000 mio. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Social- og Indenrigsministeriet
opgør fordelingen på baggrund af objektive kriterier for kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår med henblik på, at tilskuddet kan indgå i tilskudsudmeldingen for 2017.
Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 300 mio. kr. i 2017. Forhøjelsen fi-
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nansieres af bloktilskuddet.
Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten
i vanskeligt stillede kommuner.
Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2017 er en uændret
kommunal skattefastsættelse i 2017 for kommunerne under ét.
Med henblik på, at enkelte kommuner kan tilpasse skatten, afsættes en ramme på 200 mio.
kr. hertil. Social- og Indenrigsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, som vil ligge til
grund for fordelingen af rammen for skattestigninger. Herefter ansøger kommunerne socialog indenrigsministeren om en andel af den aftalte ramme for skattestigninger.
Kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse.
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 200 mio. kr. For 2017 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2017
nedsætter skatten. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50
pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.
Regeringen og KL er enige om, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2017 udgør 16,3
mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for de afsatte rammer. En andel af kommunernes
bloktilskud på 1.000 mio. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter for 2017 lever op til
den aftalte ramme for anlægsudgifterne.
Der afsættes en lånepulje på i alt 650 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.
Der udmøntes 2.000 mio. kr. fra Kvalitetsfonden i 2017 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Som led i tilpasningen af anlægsniveauet
frisættes kommunerne fra bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 70.276,3 mio. kr. i
2017, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil
udgøre 11.335,8 mio. kr. i 2017.
Det er lagt til grund for aftalen, at den samlede kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering til regionernes sundhedsområde i 2017 udgør 20.216,5 mio. kr. Med aftalen er der samtidig enighed om en række ændringer af medfinansieringen. Ordningen aldersdifferentieres
fra 2018, og fra 2017 ændres beregningen af medfinansieringen, så der afregnes for et
samlet indlæggelsesforløb for en patient inden for samme region. Desuden justeres tilbagebetalingen af merbetalt medfinansiering fra 2017, så overskydende medfinansieringsudgifter
tilbageføres til kommunerne inden for den enkelte region, ligesom betalingen afkobles fra
den marginale aktivitetsbestemte finansiering af regionerne.
Regeringen vil i efteråret 2016 søge Folketingets tilslutning til ændringerne med henblik på
virkning fra 1. januar 2017, for så vidt angår aldersdifferentieringen dog med virkning fra 1.
januar 2018.
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Aftalen med Danske Regioner
Der er aftalt et maksimalt niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter for regionerne
på 108.625,8 mio. kr. på sundhedsområdet i 2017. Nettodriftsudgifterne på området for regional udvikling udgør 3.014,6 mio. kr. i 2017. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUTprincippet mv.
Aftalen indebærer en justering af de gældende regionale udgiftslofter for 2016-2019. Udgiftslofterne for 2017-2019 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for 2017, jf. budgetlovens § 8.
Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet for 2017 og frem er reguleret med
-265,9 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.
Aftalen indebærer, at bloktilskuddet vedr. regional udvikling for 2017 og frem er reguleret
med -44,7 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.
Af regionernes bloktilskud i 2017 er 1,0 mia. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i
driftsbudgetterne for 2017. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet
for 2017 indebære en modregning i regionernes bloktilskud.
Med aftalen udmøntes 90,0 mio. kr. i 2016 og 242,6 mio. kr. i 2017 til opbygning af tilstrækkelig kapacitet i regionerne for at sikre rettidig udredning og behandling. Heraf er forudsat
hhv. 23,5 mio. kr. og 62,7 mio. kr. tilført til regionerne via den kommunale medfinansiering.
Den resterende del af den samlede prioritering på 300 mio. kr. i 2016 og 456,4 mio. kr. i
2017, som med Aftale om finansloven for 2016 blev afsat til hurtigere udredning og behandling, udmøntes på lov og cirkulæreprogrammet til at indføre reel ret til hurtig udredning og
udvidet frit sygehusvalg efter 30 dages ventetid på behandling.
Der er aftalt et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 2,0 mia. kr. på sundhedsområdet i 2017 med tillæg af afløb i 2017 fra puljer af statsligt projekttilskud ift. Aftale om finanslov for 2014 samt statslige puljer fra Aftale om satspuljen for psykiatrien for 2015-2018.
Af regionernes bloktilskud i 2017 er 0,5 mia. kr. betinget af, at regionernes budgetter for
2017 lever op til det aftalte anlægsniveau.
Hertil kommer forudsat afløb på 4,9 mia. kr. i 2017 vedrørende sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden. Der hensættes endvidere i 2017 i regionerne ved deponering 1.105 mio. kr. til
finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte.
Med aftalen fastlægges en model for realisering af effektiviseringsgevinsterne fra de kvalitetsfondsstøttede sygehuse, der over de kommende år gradvist stiger til et niveau på 2,3
mia. kr. årligt (2025). Regeringen og Danske Regioner er med aftalen enige om, at 50 pct.
af effektiviseringsgevinsterne – svarende til 129 mio. kr. i 2017 – anvendes til ny sygehusaktivitet, herunder demografi og kræft mv. Midlerne fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen. Omfordelingen indfases fra 2017 frem mod 2025. Regeringen vil søge om
Folketingets tilslutning til omfordelingen via bloktilskuddet, der gennemføres første gang
medio 2017 vedrørende 2017. De resterende 50 pct. af effektiviseringsgevinsterne fastholdes i den enkelte region til ny sygehusaktivitet.
Det statslige aktivitetsbestemte tilskud til sygehusområdet udgør i 2017 1.363 mio. kr. Tilskuddet udbetales a conto i 12.-dels rater i tilknytning med bloktilskuddet og opgøres endeligt ved udgangen af 1. kvartal 2017 på grundlag af den aktivitet i regionerne, som er indberettet senest den 10. marts 2017.
Det er lagt til grund for aftalen, at den samlede kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering til regionernes sundhedsområde i 2017 udgør 20.216,5 mio. kr. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne med udgangs-
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punkt i regionernes aktivitet i 2015. Regionerne vil i 2017 endvidere modtage finansiering i
form af kommunernes udviklingsbidrag, som i 2017 vil udgøre 753,9 mio. kr., svarende til
131 kr. pr. indbygger. Med aftalen er der samtidig enighed om at ændre metoden for fastsættelse af lofterne for de regionale indtægter fra kommunal medfinansiering (KMF), som
med forbehold for Folketingets tilslutning indebærer et reduceret niveau for indtægtsloftet fra
2017. Regeringen vil søge om Folketingets tilslutning til et samlet lovforslag om en række
ændringer af KMF i efteråret 2016, jf. ovenfor under aftale med kommunerne.
Endvidere etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på
650 mio. kr. i 2017.
Øvrige elementer i aftalerne
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til grund, at
fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget for det korrigerende beregningsgrundlag for 2014 til 2017 udgør 10,3.
Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2017 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt
uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2017-grundlaget
neutraliseres virkningerne for de selvbudgetterende kommuner.
Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget
(udskrivningsgrundlaget for 2014) korrigeret for forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, indførelse af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, fremrykning af forhøjelse af beskæftigelsesfradragene, boligjobordningen, udvidelse af kredsen af yderkommuner, nedsættelse af vederlagskravet for forskere og grøn boligjobordning i 2016 og 2017.
Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Skønnet for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten
for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastættes til 2,5 pct. Reguleringsprocenten
udgør herefter 5,5.
Pris- og lønudviklingen på det kommunale område for 2016 til 2017 er fastsat til 2,1 pct. for
serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 2,0 pct. for de samlede udgifter (inkl. overførsler) samt
til 1,8 pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent
for 2017 på 2,0 pct.
Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2016 til 2017 er på sundhedsområdet
fastsat til 1,8 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 2,6 pct. For
anlæg er fastsat en pris- og lønudvikling på 1,8 pct., og for det samlede regionale område er
pris- og lønudviklingen fastsat til 1,7 pct. (inkl. medicin).
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 er der afsat et tilskud til kommunerne til bedre
normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2017 udgør 535,4 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 2017 udgør
955,8 mio. kr., fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Som følge af mindreudgifter i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) i 2015 reguleres kommunernes bloktilskud med 16,2 mio. kr. i 2017.
Det indgår i finanslovsaftalen for 2016, at beskatningsgrundlaget for grundskylden for ejerboliger skal fastfryses i 2016, og udmøntningen heraf er gennemført ved lov nr. 179 af 1.
marts 2016. I drøftelserne om kommunernes økonomi for 2017 er det aftalt, at den enkelte
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kommune i 2016 kompenseres individuelt for kommunens provenuvirkning som følge af
fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden, dvs. forskellen mellem indtægterne fra grundskyld ved en reguleringsprocent på hhv. 6,6 pct. og 0,0 pct. Den samlede
kommunale kompensation udgør 734,9 mio. kr. i 2016. Fra 2017 og frem vil virkningen af
fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden fra 2015 til 2016 indgå i de provenuskøn over grundskylden, der ligger til grund for fastsættelsen af kommunernes bloktilskud.
Kommunerne har i 2015 afregnet 20.044,2 mio. kr. i kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, heraf kan 69,1 mio. kr. henføres til EVA (Enstrenget Visiteret Akutsystem) i Region Hovedstaden. Under hensyntagen til de regionale indtægtslofter har dette
indebåret samlede regionale indtægter på 19.102,5 mio. kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 1146
af 16. september 2015. Der er således opsamlet 872,6 mio. kr. på § 16.91.61. Regulering af
kommunal medfinansiering.
Sundheds- og Ældreministeriet vurderer, at midlerne kan henføres til merproduktivitet i regionerne. I henhold til § 14 a stk. 3 i lov om regionernes finansiering kan 872,6 mio. kr. således tilbageføres til kommunerne i forbindelse med reguleringer af bloktilskuddet for 2016.
Der overføres 60 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017 og 2018 fra § 35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider og fra §
35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til det kommunale
bloktilskud, jf. Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling. Der overføres desuden 0,5 mio. kr. til § 24.51.01. Miljøstyrelsen med henblik på udbetaling af projekttilskud til KL i 2016 til videreudvikling af kommunernes sagsbehandlingssystem Byg og
Miljø.
Der afsættes fra 2017 til 2019 10 mio. kr. årligt til samarbejdet om styring og regelforenkling.
Kommunerne finansierer 5 mio. kr. fra bloktilskuddet mens staten finansierer 5 mio. kr. fra §
07.11.02. Effektivisering af offentlige institution.
Der igangsættes en række initiativer for at forbedre og udvide registeroplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Kommunerne kompenseres på den baggrund med 35,3 mio.
kr. i 2017 og 38,0 mio. kr. i 2018 samt 28,3 mio. kr. i 2019 og frem.
KL har iværksat en fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Der afsættes 30,0 mio. kr. i 2016
og 30,6 mio. kr. årligt i 2017-2020 af bloktilskuddet til finansiering af projekter i den fælleskommunale digitale handlingsplan.
I forbindelse med Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge afsættes 25,0 mio. kr. i 2016 og 50,0 mio. kr. i 2017 med henblik på at styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats.
Den 2. februar 2016 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om akutpakke mod overbelægning, hvor regionerne tilføres midler til
bl.a. udbredelse af projekt ”Sikkert Patientflow” til alle landets akutsygehuse og øget kapacitet i form af mere personale. I forlængelse heraf indgik parterne den 2. juni 2016 aftale om
Styrket indsats for den ældre medicinske patient – national handlingsplan 2016, hvor regionerne tilføres midler til udgående sygehusfunktioner, rådgivning til kommuner og almen
praksis samt regionale lægemiddelenheder. I alt overføres der i 2016 og 2017 hhv. 160,0
mio. kr. og 129,4 mio. kr. til regionerne. Kommunerne tilføres midler til styrkelse af kommunale akutfunktioner og kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje med fokus på
bl.a. tidlig opsporing og mere rettidig indsats. I alt overføres der i 2016 og 2017 hhv. 85,0
mio. kr. og 151,6 mio. kr. mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles midler til styrkelse af
kommunale akutfunktioner på 50,0 mio. kr. i 2016, 96,0 mio. kr. i 2017 og 131,4 mio. kr. i
2018 via ældrenøglen. Fra 2019 udmøntes 171,9 mio. kr. til styrkelse af akutfunktioner i
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kommunernes bloktilskud.
Som del af aftalen overføres 4,0 mio. kr. og 5,1 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017 til regionerne til
opfølgende hjemmebesøg for sårbare, ældre patienter efter udskrivelse fra sygehus, jf.
satspuljeaftalen for 2016 af oktober 2015.
I 2017 overføres 652,1 mio. kr. til regionerne til videreførsel af initiativer vedr. lungesatsning,
bedre patientforløb for kronikere, initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse
og i almen praksis, aktiv patientstøtte, styrket patientinddragelse samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen om finansloven for 2015. Heraf er forudsat 76,9 mio. kr. tilført
til regionerne via den kommunale medfinansiering. Grundet forsinkelse i projektet Aktiv patientstøtte reduceres det regionale bloktilskud med 58,5 mio. kr. i 2016 som følge af mindreforbrug på 16,7 mio. kr. i 2015 og 41,8 mio. kr. i 2016. I 2017 overføres 72,2 mio. kr. til
kommunerne til videreførelse af initiativer vedr. lungesatsning og bedre patientforløb for
kronikere.
Det er med aftalen om regionernes økonomi for 2017 aftalt at overføre 150 mio. kr. i hhv.
2017 og 2018 fra regionernes bloktilskud til Statens Serum Institut til finansiering af diagnostiske analyser i relation til regioner.
Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2016 aftale om Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strategiens initiativer finansieres af staten, kommunerne og regionerne med henholdsvis 40, 40 og 20 pct. Det er aftalt, at kommunerne medfinansierer 9,6
mio. kr. i 2016 og 34,5 mio. kr. i 2017, mens regionerne medfinansierer 4,8 mio. kr. i 2016
og 17,2 mio. kr. i 2017. De statslige udgifter til strategiens initiativer finansieres af Fonden
for Velfærdsteknologi i 2016 og reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i 2017-2019.
I 2016 overføres bevilling på i alt 24,1 mio. kr. til statslige myndigheder til finansiering af initiativerne, heraf finansierer staten 9,7 mio. kr., kommunerne 9,6 mio. kr. og regionerne 4,8
mio. kr. Midler til strategiens initiativer i 2017 overføres til de relevante ministerier på finansloven for 2017.
Medfinansieringen af udbud på NemID og Digital Post i 2017 på 3,9 mio. kr. for kommunerne og 1,9 mio. kr. for regionerne, der følger af økonomiaftalen for 2015, udløber i 2017.
Kommunerne medfinansierer 17,9 mio. kr. i 2017 til infrastrukturløsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort. Regionerne medfinansierer National Serviceplatform og
Fælles Medicinkort med 29,7 mio. kr. i 2017.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 8,0 mio. kr. årligt til finansieringen af Center for
Offentlig Innovation fra 2017 til 2019. Kommunerne og staten finansierer hver 4,0 mio. kr.
Generelle tilskud til kommunerne i 2017
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige
kommuner et årligt tilskud.
Det generelle tilskud til kommunerne for finansåret 2017 søges fastsat til 64.731,4 mio. kr.,
hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner. Af statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2017 udgør balancetilskuddet -10.483,1 mio. kr.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for
pris- og lønudvikling.
Det generelle tilskud til kommunerne for 2017 er reguleret som følge af Det Udvidede Total-
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balanceprincip, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
På det kommunale bloktilskud for 2017 foretages en foreløbig regulering på 5.104,3 mio. kr.
vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2015 til 2017 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2013 til 2015 på 1.497,0 mio. kr. Det kommunale bloktilskud reguleres permanent med 1.097,1 mio. kr. vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2014 til
2015.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2017 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov for 2017.
Beskæftigelsestilskud i kommuner i 2017
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige
kommuner et årligt beskæftigelsestilskud.
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for finansåret 2017 søges fastsat til 11.335,8 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 2017.
Generelle tilskud til kommuner i 2016
De generelle tilskud til kommunerne for 2016 søges reguleret med -525,3 mio. kr. som følge
af Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud
til kommuner og 135,5 mio. kr. som følge af andre reguleringer. Reguleringer, der indebærer
overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2016, vil fremgå af estykket.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2016.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2016, der optages på forslag om tillægsbevilling, i finansåret specificeres således:
§ 15.91.11. Kommunerne
20. Statstilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …….…..… -389,8 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2016
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2016 søges reguleret med -661,1 mio. kr. Tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og regler
på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner.
Derudover søges beskæftigelsestilskuddet for 2015 efterreguleret med -193,0 mio. kr. Den
endelige opgørelse af tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
I vedlagte bilag 2 er angivet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2016.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2016, der optages på forslag om til-
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lægsbevilling, i finansåret specificeres således:
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ……….…..… -661,1 mio. kr.
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………….… -193,0 mio. kr.
Generelle tilskud til regioner i 2017
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 91.459,8 mio. kr. i 2017, og
tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 2.287,6 mio. kr.
Heraf er 1.500 mio. kr. betinget.
Det generelle tilskud til regionerne for 2017 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 2017 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov for
2017.
Generelle tilskud til regioner i 2016
De generelle tilskud til regionerne for 2016 søges reguleret med 314,5 mio. kr. som følge af
Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om regionernes finansiering, og 167,2 mio. kr.
som følge af andre reguleringer. Reguleringer der indebærer overførsler mellem hovedkonti,
der ikke er hjemlet i finansloven for 2016, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2016.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag om tillægsbevilling i finansåret, specificeres således:


§ 15.91.03. Statstilskud til regioner
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner…………………… 471,3 mio. kr.
20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ………...…………. 10,4 mio. kr.

Andre bevillingsforhold
Til implementering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi overføres midler fra regionernes
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og kommunernes bloktilskud til § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer. Herudover overføres
midler fra § 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi til § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring. Ændringerne
for finansåret 2016, der optages på forslag om tillægsbevilling i finansåret, specificeres således:



§ 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer
50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi (nyoprettet underkonto)
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger……………………... …….… 22,6 mio. kr.



§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen
10. Almindelig virksomhed
Udgift
18. Lønninger og personaleomkostninger ……………………………… 0,3 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger……………………...………… 0,1 mio. kr.



§ 20.82.11. Styrelsen for It og Læring
10. Styrelsen for It og Læring
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger ………….......……………..…. 1,5 mio. kr.

§ 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi
10. Fonden for Velfærdsteknologi
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………………..… -10,1 mio. kr.
Til implementering af initiativer vedr. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi overføres midler fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud. Ændringerne for finansåret 2016, der optages på
forslag om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
§ 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer
80. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi (nyoprettet underkonto)
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger …………….……..……….. 30,0 mio. kr.
Det indgår i finanslovsaftalen for 2016, at beskatningsgrundlaget for grundskylden for ejerboliger skal fastfryses i 2016. I drøftelserne om kommunernes økonomi for 2017 er det aftalt, at den enkelte kommune i 2016 kompenseres individuelt for kommunens provenuvirkning som følge af fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden. Kompensationen, der optages på forslag om tillægsbevilling, i finansåret specificeres således:
 § 09.11.81. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden (nyoprettet konto)
10. Fastfrysning af grundskyld
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner………….. 734,9 mio. kr.
Til implementering af initiativer vedr. Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for
at modtage og integrere flygtninge forhøjes bevillingen på § 14.11.01. Departementet, §
14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden, § 14.31.01. Udlændingestyrelsen §
14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet samt § 14.69.01. Tilskud vedrørende
indvandrere og flygtninge. Initiativerne finansieres af de vedtagende ændringer af integrationsprogrammet i Lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige
andre love. Ændringerne for finansåret 2016, der optages på forslag om tillægsbevilling i fi-
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nansåret, specificeres således:
§ 14.11.01. Departementet
10. Almindelig virksomhed
Udgift
18. Lønninger/personaleomkostninger ….…………….……..…….. 1,0 mio. kr. 22.
Andre ordinære driftsomkostninger ……………….……..…….. 1,5 mio. kr.
§ 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
10. Almindelig virksomhed
Udgift
18. Lønninger/personaleomkostninger .………………...………….. 3,0 mio. kr. 22.
Andre ordinære driftsomkostninger .………………...………….. 3,8 mio. kr.
§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen
10. Almindelig virksomhed
Udgift
18. Lønninger/personaleomkostninger .……………….………….. 12,2 mio. kr.
§ 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
60. Diverse indtægter og udgifter
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger .……..…………………….. 6,7 mio. kr.
§ 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked
10. Et mangfoldigt arbejdsmarked
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger ………………………….... 3,0 mio. kr.
Til implementering af initiativer vedr. Bekendtgørelse om Socialtilsyn ifm. det kommunale
lov- og cirkulæreprogram overføres midler fra § 15.11.01. Departementet til § 15.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2016, der optages på forslag om tillægsbevilling i finansåret, specificeres således:
§ 15.11.01. Departementet
10. Almindelig virksomhed
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger .………………..………….. -0,2 mio. kr.
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ….…………….……..………….. 0,2 mio. kr.
Til implementering af initiativer vedr. handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder akutpakke mod overbelægning, overføres midler til § 15.91.12. Særtilskud til kommuner. Ændringerne for finansåret 2016, der optages på forslag om tillægsbevilling i finansåret,
specificeres således:


§ 15.91.12. Særtilskud til kommuner
85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner……………………50 mio. kr.

Til opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling samt implementering af opfølgende hjemmebesøg overføres midler fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2016, der optages på forslag om tillægsbevilling i finansåret, specificeres således:
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§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
10. Hurtigere udredning på sygehusene, jf. Aftale om Finansloven for 2016
Udgift
49. Reserver og budgetregulering………………………………….-90,0 mio.
kr.
50. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015
Udgift
49. Reserver og budgetregulering……………………………………-4,0 mio.

kr.
Til implementering af initiativer vedr. handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder akutpakke mod overbelægning, overføres midler fra § 16.51.82. Indsats for demente
og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning. Ændringerne
for finansåret 2016, der optages på forslag om tillægsbevilling i finansåret, specificeres således:
 § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning
10. Almindelig virksomhed
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner..………….......... -245 mio. kr.

Til implementering af initiativer vedr. selvbooking af aftaler mellem ledige og jobcentret optaget på det kommunale lov- og cirkulæreprogram gives der adgang til forbrug af opsparing i
2016 på § 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats. Ændringerne for finansåret 2016, der optages på forslag om tillægsbevilling i finansåret, specificeres således:
§ 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger…………….……..………….. -6,4 mio. kr.
Der skal som opfølgning på toparts- og trepartsaftale foretages it-understøtning vedrørende
initiativerne Forenkling af regler om integrationskontrakt og integrationsplan, Kompetenceafklaring til beskæftigelse, Nyankomne skal mødes som jobparate, Virksomhedsforforløb for
aktivitetsparate og Integrationslærlingeforløb (IGU). Der afsættes 1,0 mio. kr. hertil i 2016.
Initiativerne finansieres af de vedtagende ændringer af integrationsprogrammet i Lov nr. 665
af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Dispositionen kan
i 2016, der optages på forslag om tillægsbevilling, i finansåret specificeres således:
§ 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesdelen
10. It-understøtning, udvikling
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.………….. 1,0 mio. kr.
Der skal som opfølgning på toparts- og trepartsaftale udvikles nye, supplerende AMUbranchepakker, der matcher de lokale beskæftigelsesbehov for flygtninge og familiesammenførte samt til informationskampagner herom. Der afsættes 1,5 mio. kr. hertil i 2016. Initiativerne finansieres af de vedtagende ændringer af integrationsprogrammet i Lov nr. 665
af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Dispositionen i
2016, der optages på forslag om tillægsbevilling, i finansåret specificeres således:
§ 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv.
25. Særskilte aktiviteter med uddannelsesmæssige formål mv. med tilsagnsordning
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.………….. 1,5 mio. kr.
Til implementering af initiativer vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbe-
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handlingstider overføres midler fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud og § 35.11.20. Reserve til initiativer vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider til bloktilskud og til § 24.51.01. Miljøstyrelsen. Ændringerne for
finansåret 2016, der optages på forslag om tillægsbevilling i finansåret, specificeres således:
§ 24.51.01. Miljøstyrelsen
10. Driftsbudget
Udgift
45. Tilskud til erhverv ……….…………….……..………….. 0,5 mio. kr.
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……….…………….…..…. -20,0 mio. kr.
§ 35.11.20. Reserve til initiativer vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede
sagsbehandlingstider
10. Reserve til initiativer vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……….…………….…..…. -40,5 mio. kr.
Øvrige bevillingsforhold
Efter budgetloven kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med det årlige aktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og
regioner.
c.

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

d.

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

e.

Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til,
at bloktilskud til kommuner og regioner for finansåret 2016 fastsættes til henholdsvis
66.228,2 mio. kr. og 92.290,0 mio. kr., og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 optages følgende:
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§ 07.12.02.50. Fællesoffentlige initiativer .…………..
§ 07.12.02.80 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ……………………………
§ 09.11.81. Kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden ………………

Udgift

Indtægt

Mio. kr.

Mio. kr.

22,6
30,0
0,4

734,9

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

2,5

§ 14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden

6,8

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen …………………………

12,2

§ 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet ………………………………….

6,7

§ 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked …………..

3,0

§ 15.11.01. Departementet …………………………………

-0,2

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

0,2

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

481,7

§ 15.91.11. Kommunerne ………………………………….

-389,8

§ 15.91.12. Særtilskud til kommuner ……….……..…….

50,0

§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne ….

-854,1

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

-94,0

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

-4,0

§ 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet …………….

-2,6

§ 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske
patienter med fokus på nedbringelse af overbelægning………………………………………………
§ 17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats …………………………..

-245,0

6,4

§ 17.46.73 Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen……………………………………

1,0

§ 20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og
organisationer mv.………………………….………………..

1,5

§ 20.82.11. Styrelsen for It og Læring …………………..

1,5

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

0,5

§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud …………………………………

-20,0

§ 35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi …………….

-10,1

§ 35.11.20. Reserve til initiativer vedr. reduktion af
kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider

-40,5

1.
2.
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for

[xxxx]
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finansåret 2016 optages følgende tekstanmærkninger under § 7:
”Tekstanmærkning ad 07.12.02.80.
Midler, der af finansministeren er overført til KL fra § 07.12.02.80. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi, skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter.
Stk. 2. KL skal årligt aflægge et revideret regnskab til Finansministeriet for anvendelse af
midlerne.
Stk. 3. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af
midlerne til KL efter stk. 1 og 2, herunder udbetaling, evt. tilbagebetaling, renter, regnskab,
revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2016 optages følgende tekstanmærkninger under § 9:
”Tekstanmærkning ad 09.11.81.
Skatteministeren bemyndiges til at kompensere kommunerne med 734,9 mio. kr. i
2016 for provenuvirkningen af fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden for ejerboliger i 2016. Kompensationen er beregnet endeligt med udgangspunkt i dataudtræk med beskatningsgrundlaget for grundskylden for ejerboliger fra
KMD pr. 25. maj 2016.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2016 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 66,5 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra §
16.11.79. Reserver og budgetregulering til opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 160 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra §
16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af
overbelægning til initiativer vedr. handlingsplanen for den ældremedicinske patient, herunder akutpakken mod overbelægning.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra §
16.11.79. Reserver og budgetregulering til opfølgende hjemmebesøg for sårbare, ældre patienter.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud i 2016 med 58,5 mio.
kr. som følge af forsinkelse af projektet Aktiv patientstøtte”.
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Til finansiering af regionernes andel i 2016 af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi bemyndiges finansministeren til at overføre 4,8 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2016 til §
07.12.02.50 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Til finansiering af kommunernes andel i 2016 af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi bemyndiges finansministeren til at overføre 9,6 mio. kr. i 2016 fra det kommunale bloktilskud til
§ 07.12.02.50 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.”
”Tekstanmærkning af 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 841,0 mio. kr. i
2016 som følge af reviderede skøn for kommunale overførselsudgifter i 2016 samt ændrede
pris- og lønforudsætninger.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Uanset bestemmelserne i § 14, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013 med senere ændringer, bemyndiges finansministeren til ikke at nedsætte kommunernes statstilskud med de kommunale
mindreudgifter, som følge af visse gennemførte ændringer i den statslige regulering af
kommunerne.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Uanset bestemmelserne i lov nr. 447 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til
kommunerne ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges social- og indenrigsministeren til inden den 15. oktober 2016 at give tilsagn til den enkelte kommune om,
at en skatteforhøjelse for 2016 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 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 23,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra §
16.11.79. Reserver og budgetregulering til kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 35,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra §
16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af
overbelægning til initiativer vedr. handlingsplanen for den ældremedicinske patient.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Til finansiering af fælleskommunal digitaliseringsstrategi bemyndiges finansministeren til at
overføre 30,0 mio. kr. i 2016 til § 07.12.02.80. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi (nyoprettet underkonto) til udbetaling af projekttilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL som
tilsagn om tilskud”.
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i
2016 med henblik på at styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats, jf. Aftale mellem
regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”.
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”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 20,0 mio. kr. i 2016 fra § 35.11.09. Midtvejs- og
efterregulering af det kommunale bloktilskud til bloktilskud til kommunerne til reduktion af
kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling, jf. Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling”.
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,0 mio. kr. i 2016 fra § 35.11.20. Reserve til
initiativer vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandlingstider til det
kommunale bloktilskud til reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling, jf. Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling”.
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at fordele et statsligt tilskud på 50,0
mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk fordelingsnøgle
for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
Der søges endvidere tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2016 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.91.61.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udbetale 69,1 mio. kr. til Region Hovedstaden i 2016, grundet utilsigtet opsamlet kommunal medfinansiering, som følge af EVA
(Enstrenget Visiteret Akutsystem) med henblik på, at Region Hovedstaden kan videreføre
de 69,1 mio. kr. til kommunerne i Region Hovedstaden.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.61.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2016 at udbetale 5,9 mio. kr. til Region
Sjælland, 5,4 mio. kr. til Region Hovedstaden og 3,1 mio. kr. til Region Syddanmark grundet
midlertidige opsamlet kommunal medfinansiering i de løbende opgørelser for 2015.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret for 2016 optages følgende tekstanmærkning under § 35:
”Tekstanmærkning ad 35.11.20.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,5 mio. kr. til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til udbetaling af projekttilskud til KL med henblik på at videreudvikle kommunernes sagsbehandlingssystem Byg og Miljø, jf. Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling.”
Vedrørende finansåret 2017
På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages følgende:
Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 afsættes 10,0 mio.
kr. til tværoffentligt effektiviseringssamarbejde. Kommunerne finansierer 5,0 mio. kr. fra
bloktilskuddet. Statens andel af medfinansieringen udgør ligeledes 5,0 mio. kr. På forslag til
finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde (nyoprettet underkonto)
…………………………………………………………………………………… 10,0 mio. kr.
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Endvidere søger Finansministeriet om tilslutning til, at der afsættes 30,6 mio. kr. i 20172020 til finansiering af fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Midlerne opføres på §
07.12.02.80. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi (nyoprettet underkonto), og finansieres
gennem en overførsel fra det kommunale bloktilskud. Midlerne overføres herfra til KL som
tilsagn om tilskud. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 07.12.02. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi ………………. 30,6 mio. kr.
Til årlig finansiering af Center for Offentlig Innovation fra 2017 til 2019 overføres 8,0 mio. kr.
til § 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages
således følgende:
§ 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen…………………….……..……….. 8,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 91.459,8 mio. kr. i 2017, og at tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.287,6 mio. kr. Heraf er 1.500
mio. kr. betinget. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 15.91.03. Statstilskud til regioner …………………………………...93.747,4 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til
kommunerne for finansåret 2017 fastsættes til 64.731,4 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er
betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2017 udgør balancetilskuddet -10.483,1 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 15.91.11. Kommunerne ……………………………………………….. 64.731,4 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner
med 109,1 mio. kr. i 2017. På forslag til finanslov for 2017 optages således følgende:
§ 15.91.12.10. Særligt vanskeligt stillede kommuner ………………. 109,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 ydes et
tilskud til kommunerne på 535,4 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages
således følgende:
§ 15.91.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud ………………………………. 535,4 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 ydes et
tilskud til de kommuner, der for 2017 gennemfører en skattenedsættelse inden for en tilskudsramme på 150 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 15.91.12.60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten ……. 150,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 ydes et
tilskud til kommunerne på 955,8 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages
således følgende:
§ 15.91.12.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen ………………. 955,8 mio. kr
Endvidere søger Finansministeriet Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 96,0 mio.
kr. til § 15.91.12. Særtilskud til kommuner til initiativer vedr. Handlingsplan om den ældre
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medicinske patient, jf. Styrket indsats for den ældre medicinske patient – national handlingsplan 2016 af 2. juni 2016. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således
følgende:
§ 15.91.12.85. Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen
…………………………………………………………………………………..…96,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 ydes et
tilskud til kommunerne på 300,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages
således følgende:
§ 15.91.12.90. Tilskud til omstilling af folkeskolen …………………. 300,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 ydes et
ekstraordinært tilskud til kommunerne på 3.500,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 15.91.12.91. Tilskud til kommunernes likviditet ……………………. 3.500,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestilskud til kommunerne i 2017 fastsættes til 11.335,8 mio. kr. på forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 15.91.13.10. Beskæftigelsestilskud til kommuner ………………. 11.335,8 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 7,1 mio.
kr. til § 16.11.01. Departementet til opfølgning mv. vedr. handlingsplan for den ældre medicinske patient, jf. Aftale om akutpakke mod overbelægning af den 2. februar 2016 og Styrket
indsats for den ældre medicinske patient – national handlingsplan 2016 af 2. juni 2016. På
forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 16.11.01. Departementet …………………............................................... 7,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 overføres
29,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud og 17,9 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud til §
16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til medfinansiering af it-infrastrukturløsningerne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort. Derudover søger Finansministeriet Finansudvalgets tilslutning til at overføre 10,1 mio. kr. til en pulje vedr. handlingsplan for den ældre
medicinske patient fra § 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med
fokus på nedbringelse af overbelægning, jf. Styrket indsats for den ældre medicinske patient
– national handlingsplan 2016 af 2. juni 2016. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata………….................................... 57,7 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 150,0 mio.
kr. i 2017 fra det regionale bloktilskud til § 16.35.01. Statens Serum Institut til varetagelse af
diagnostiske analyser i relation til regioner. På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 16.35.01. Statens Serum Institut………….......................................... 150,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et
statsligt aktivitetsafhængigt tilskud på 1.363,0 mio. kr. i 2017 til aktivitet på sygehusområdet.
På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages således følgende:
§ 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet
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………………………………..……………………………………………...…1.363,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til finanslov for finansåret 2017 optages følgende som led i finansieringen af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i 2017:
§ 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020
……………………………………………………………………………………… 51,7 mio. kr.
På forslag til finanslov for 2017 optages følgende tekstanmærkninger under § 7:
”Tekstanmærkning ad 07.12.02.20 og 07.12.02.80.
Midler, der af finansministeren er overført til KL fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger samt § 07.12.02.80. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi,
skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.
Stk. 2. KL skal årligt aflægge et revideret regnskab til Finansministeriet for anvendelse af
midlerne.
Stk. 3. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af
midlerne til KL efter stk. 1 og 2, herunder udbetaling, evt. tilbagebetaling, renter, regnskab,
revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.”
På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 179,9 mio. kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til det regionale bloktilskud til opbygning af kapacitet i regionerne til at sikre
patienterne rettidig udredning og behandling.
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 129,4 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra §
16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af
overbelægning til initiativer vedr. handlingsplanen for den ældremedicinske patient, herunder akutpakken mod overbelægning.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,1 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra §
16.11.79. Reserver og budgetregulering til opfølgende hjemmebesøg for sårbare, ældre patienter.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 575,2 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra §
16.11.79. Reserver og budgetregulering til videreførsel af initiativer vedr. lungesatsning,
bedre patientforløb for kronikere, initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse
og i almen praksis, aktiv patientstøtte, styrket patientinddragelse samt et nationalt kvalitetsprogram.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 150 mio. kr. fra det regionale bloktilskud til §
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16.35.01. Statens Serum Institut til varetagelse af diagnostiske analyser i relation til regioner.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03
Til finansiering af regionernes andel i 2017-2019 af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i
bemyndiges finansministeren til at overføre 17,2 mio. kr. i 2017, 14,7 mio. kr. i 2018 og 13,4
mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 35.11.10.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03
Til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 29,7 mio.
kr. i 2017 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 16,2 mio. kr. i
2017 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2015.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 35,3 mio. kr. i
2017, 38,0 mio. kr. i 2018 samt 28,3 mio. kr. fra 2019 og frem med henblik på at igangsætte
initiativer for at forbedre og udvide registeroplysningerne i Bygnings- og Boligregistret
(BBR).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 62,7 mio. kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til det kommunale bloktilskud til kommunal medfinansiering af opbygning af
kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 55,6 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra §
16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter med fokus på nedbringelse af
overbelægning til initiativer vedr. handlingsplanen for den ældremedicinske patient.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 72,2 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra §
16.11.79. Reserver og budgetregulering til videreførelse af initiativer videreførelse af initiativer vedr. lungesatsning og bedre patientforløb for kronikere, der følger af aftalen om finansloven for 2015.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 76,9 mio. kr. til det kommunale bloktilskud fra §
16.11.79. Reserver og budgetregulering til kommunal medfinansiering af videreførelse af
regionale initiativer vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, initiativer vedr.
forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse samt styrket patientinddragelse, der følger af aftalen om finansloven for 2015.
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
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Til finansiering af kommunernes andel i 2017-2019 af Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i
bemyndiges finansministeren til at overføre 34,5 mio. kr. i 2017, 29,4 mio. kr. i 2018 og 27,2
mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 35.11.10. Reserve til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.”
Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Til finansiering af fælleskommunal digitaliseringsstrategi bemyndiges finansministeren til at
overføre 30,6 mio. kr. i 2017-2020 til 07.12.02.80. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi
(nyoprettet underkonto) til udbetaling af projekttilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL
som tilsagn om tilskud”.
”Tekstanmærkning ad 15.91.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 17,9 mio.
kr. i 2017 fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,8 mio. kr. til det kommunale bloktilskud til
reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling, jf. Aftale om servicemål for
kommunal erhvervsrettet sagsbehandling”.
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,0 mio. kr. årligt i 2017 til 2019 til kommunal medfinansiering af Center for Offentlig Innovation.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.10
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 109,1 mio. kr.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.40.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at fordele tilskud på 535,4 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 2017, der anvendes i
forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2017.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.60.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2017-2020 at yde tilskud til de
kommuner, der for 2017 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres
som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift til erhvervsejendomme.
Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 150 mio. kr. for 2017, 100 mio. kr. for hvert af årene 2018 og
2019 og 50 mio. kr. for 2020.
Stk. 3. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2017 kan
højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020.
Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2018-2020 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til
kommunen efter stk. 1.
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Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for
2017, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunes skattenedsættelse
efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den
kommunale skatteudskrivning for årene 2018-2021.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.80.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 955,8 mio. kr. i
2017 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.90.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 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.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.91.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at fordele et tilskud på 3.500 mio. kr. til
kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.85.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2017 at fordele et statsligt tilskud på 96,0
mio. kr. til styrkelse af de kommunale akutfunktioner efter en demografisk fordelingsnøgle
for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
På forslag til finanslov for finansåret 2017 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.51.72.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2017 at afsætte et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud på 1.363 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af
regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige
og regionale midler.”
Statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget
fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2014 til 2017 udgør 10,3.
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Loft over stigning i afgifts pligtige grundværdier
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Endelig søges om tilslutning til, at det skøn for stigning i udskrivningsgrundlaget, som indgår
i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 2,5 pct.
Reguleringsprocenten udgør herefter 5,5 pct.
Omfordeling mellem udgiftslofter
Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1 omfordeles 150,0
mio. kr. i 2016, 2.606,2 mio. kr. i 2017, 4.456,6 mio. kr. i 2018 samt 6.283,5 mio. kr. i 2019
fra det statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.
Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1 omfordeles 212,2
mio. kr. i 2016 og 856,2 mio. kr. i 2017 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det
regionale delloft for sundhedsområdet.

København, den XX. juni 2016
Claus Hjort Frederiksen
/Julie Vig Albertsen

Bilag 3. til aktstykket.
Regulering af statstilskud til regioner til sundhedsområdet
Bilag 3
Korrigeret pulje
2016

Foreløbig pulje
2017

BO 2018

BO 2019

(2016-pl)

(2017-pl)

(2017-pl)

(2017-pl)

Mio. kr.

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 158 af
3. september 2015.
Pris og lønregulering 20162017.
I alt

89.519,9

89.191,5

89.229,8

89.229,8

-

1.516,3

1.516,9

1.516,9

89.519,9

90.707,8

90.746,7

90.746,7

56,1

57,1

57,1

-

II. Lov- og cirkulæreprogram

Sundheds- og Ældreministeriet
Bekendtgørelse nr. 663 af 25.
juni 2012 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren
for særligt udsatte persongrupper.
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Bilag 3

Mio. kr.
Pulje til flere sengepladser i
psykiatrien.

Korrigeret pulje
2016

Foreløbig pulje
2017

BO 2018

BO 2019

(2016-pl)

(2017-pl)

(2017-pl)

(2017-pl)

37,4

38,1

38,1

38,1

-4,0

-0,2

-0,2

-0,2

-

-

-

-3,5

1,4

0,7

0,7

0,7

210,0

213,8

112,0

112,0

5,0

5,1

5,1

5,1

4,0

4,1

4,1

4,1

-

-

-

5,6

0,6

0,9

0,9

0,9

3,0

1,0

1,0

-

-23,6

-24,0

-24,0

-24,0

-

18,4

18,4

18,4

Bekendtgørelse nr. 1559 af 12.
december 2013 om ændring af
bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme
sygdomme mv.
Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn – familieambulatorier.
Ændring af vaccinationsregime
for HPV-vaccination.

Lov nr. 653 af 8. juni 2016 om
ændring af sundhedsloven (Reel
ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved 30 dages ventetid på behandling mv).
Vejledning om forebyggelse af
spredning af MRSA (3. udgave).
Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (Regler i medfør af
patientmobilitetsdirektivet).
Landsdækkende screening for
tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III). 1)
Indførelse af screening for cystisk fibrose blandt nyfødte.

Bekendtgørelse nr. 1606 af 8.
december 2015 om ændring af
bekendtgørelse om autoriserede
sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.) og
Bekendtgørelse nr. 1823 af 15.
december 2015 om indberetning
af bivirkninger ved lægemidler
m.m.

Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og
almen praksis.

Lov nr. 656 af 8. juni 2016 om
ændring af sundhedsloven, lov
om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed og forskellige andre
love (Styrelsen for Patientssikkerheds fremtidige tilsyn mv.).
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Bilag 3

Mio. kr.
Bekendtgørelse nr. 671 af 3. juni 2016 om medicintilskud
(Teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger).
Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed. 1)

I alt

I alt, lov- og cirkulæreprogram

Korrigeret pulje
2016

Foreløbig pulje
2017

BO 2018

BO 2019

(2016-pl)

(2017-pl)

(2017-pl)

(2017-pl)

-2,2

-9,2

-9,2

-9,2

16,4

19,4

7,7

7,7

304,1

325,2

211,7

155,7

304,1

325,2

211,7

155,7

-

-265,9

-265,9

-265,9

66,5

179,9

254,9

254,9

160,0

129,4

121,3

121,3

4,0

5,1

10,1

10,1

III. Andre reguleringer
Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en balanceret
udvikling af den regionale økonomi
Kapacitetsudvidelse ifm. udrednings- og behandlingsret
Handlingsplan om den ældre
medicinske patient, herunder
akutpakke mod overbelægning
Opfølgende hjemmebesøg, jf.
satspuljeaftalen for 2016
Videreførelse af initiativer vedr.
kræftindsats, kronikere, aktiv
patientstøtte, nationalt kvalitetsprogram mv., jf. Finansloven for 2015
-

575,2

629,0

687,5

Forsinkelse af projekt vedr. aktiv patientstøtte

-58,5

-

-

-

Generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien 1)

-

-

-

-23,4

Statens Serum Institut vedr. udførelse af diagnostiske analyser

-

-150,0

-150,0

-

-4,8

-17,2

-14,7

-13,4

Regional medfinansiering af
National Serviceplatform og
Fælles Medicinkort

-

-29,7

-

-

Medfinansiering af udbud på
NemID og Digital Post i årene
2015-2017

-

-

0,0

0,0

167,2

426,8

584,8

771,2

89.991,2

91.459,8

91.543,2

91.673,6

Digitaliseringsstrategi

I alt, andre reguleringer

Total

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

Bilag 4 til aktstykket.
Regulering af statstilskud til regioner til udviklingsopgaver
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Bilag 4
Korrigeret pulje Foreløbig pulje 2017
2016
Mio. kr.

(2016-pl)

(2017-pl)

BO 2018

BO 2019

(2017-pl)

(2017-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 158 af 3. september 2015
Pris- og lønregulering 2016-2017
I alt

2.288,4

2.288,4

2.288,4

2.288,4

-

38,9

38,9

38,9

2.288,4

2.327,3

2.327,3

2.327,3

-

0,1

0,2

0,2

9,3

3,8

3,8

3,8

9,3

3,9

4,0

4,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

10,4

5,0

5,1

5,1

-

-44,7

-44,7

-44,7

II. Lov- og cirkulæreprogram

Miljø- og Fødevareministeriet

Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) mv.

Lov nr. 742 af 25. juni 2014 om ændring
af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning samt bekendtgørelse nr. 764 af 23.
juni 2014 om vurdering af visse offentlige
og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning

I alt

Transport- og Bygningsministeriet

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter
mv. for statens jernbane (Infrastrukturafgiftsbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse
om betaling for brug af statens jernbanenet
og om miljøtilskud til godstransport på
jernbane mv. *)
I alt

I alt, lov- og cirkulæreprogram

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

Side 45

Bilag 4
Korrigeret pulje Foreløbig pulje 2017
2016
(2016-pl)

Mio. kr.
I alt, andre reguleringer

Total

*)
1)

(2017-pl)

BO 2018

BO 2019

(2017-pl)

(2017-pl)

-

-44,7

-44,7

-44,7

2.298,8

2.287,6

2.287,7

2.287,7

Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års
aktstykker.

Bilag B – Oversigt over punkter på lov- og cirkulæreprogrammet, som
ikke har givet anledning til kompensation
SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET
Lov nr. 381 lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne).
Bekendtgørelse nr. 1628 om ændringer af landets inddeling i kommuner og
regioner.
Vejledning nr. 9150 om regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner.
Opdatering af tre adoptionsbekendtgørelser som følge af lov-forslaget om et
nyt adoptionssystem m.v.
SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
Lov nr. 519 af 26/05/2014 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Ændring af regler
om patienters retsstilling, nedlæggelse af Lægemiddelskadeankenævnet,
oplysningspligt ved erstatningsudbetalinger i patientskadesager, afbrydelse
af forældelse i sager om patient- og lægemiddelskadeserstatninger, offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter ved tilbagevendende tilsyn m.v.)
Lov nr. 620 af 08/06/2016 om kliniske forsøg med lægemidler.

Lov nr. 129 af 16/02/2016 om ændring af sundhedsloven (Regler for private ambulanceberedskaber, honorarer til medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v.)
Lov nr. 264 af 16/03/2016 om ændring af lov om assisteret reproduktion i
forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Information og samtykke i forbindelse med behandling med assisteret reproduktion m.v.)
Bekendtgørelse nr. 431 af 18/05/2016 om ambulancer og uddannelse af
ambulancepersonale m.v.
Bekendtgørelse nr. 971 af 28/06/2016 om planlægning af sundhedsberedskabet
BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Vejledning nr. 10861 af 12/10/2015 om fleksibel efterløn
Bekendtgørelse nr. 1313 af 26/11/2015 om ændring af bekendtgørelse om
arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det
øvrige udland og tilhørende vejledning nr. 11142 af 03/12/2015.
Lov nr. 1869 af 29/12/2015 om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Risikobaseret tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder under
skærpet tilsyn, skærpelse af straffen m.v. og bemyndigelse til at udstede
regler om offentliggørelse af arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter).
Bekendtgørelse nr. 1793 af 18/12/2015 om arbejde med stoffer og materialer
Bekendtgørelse nr. 1795 af 18/12/2015 om forebyggelse af kræftrisikoen
ved arbejde med stoffer og materialer
Bekendtgørelse nr. 1792 af 18/12/2015 om arbejde med asbest
Bekendtgørelse nr. 1794 af 18/12/2015 om særlige pligter for fremstillere,
leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø
Bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010 om bygge- og anlægsarbejde
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Bekendtgørelse nr. 199 af 25/02/2015 om omsætning af løbende ydelser til
kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015.
Bekendtgørelse nr. 198 af 25/02/2015 om omsætning af løbende ydelser til
kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011
Østre Landsretsdom af 24. april 2015 om erstatning til tilskadekomne som
er visiteret til fleksjob men modtager kontanthjælp i stedet for ledighedsydelse.
Bekendtgørelse nr. 829 af 27/06/2016 om særlig støtte efter § 34 i lov om
aktiv socialpolitik
MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 914 af 27/06/2016 om kvalitetskrav til miljømålinger
TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET
Revision af TSI Infrastruktur
Revision af bekendtgørelse nr. 1354 af 2/12/2010 om ikke erhvervsmæssig
jernbanedrift (veteranbanebekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 523 af 30/05/2016 om ændring af bekendtgørelse om
ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen
Bekendtgørelse nr. 1340 af 26/11/2015 om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker til Trafik- og Byggestyrelsen
Bekendtgørelse nr. 860 af 07/07/2015 om ændring af bekendtgørelse om
sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder
Bekendtgørelse om private overkørsler
Bekendtgørelse om sikkerhedsregler
Bekendtgørelse nr. 1354 af 26/11/2015 om registreringsenheder i køretøjer
på Letbaner, Metro og S-banen.

Bekendtgørelse nr. 799 af 23/06/2016 om ændring af bekendtgørelse om
Trafik- og Byggestyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet
Bekendtgørelse nr. 11275 af 30/11/2015 om bestemmelser om kørsel på
jernbaneinfrastruktur med togkontrol BJ 5-4-2015
Bekendtgørelse nr. 1374 af 25/11/2015 om vedtægter for organisering af
trafikselskaber (standardvedtægt)
Bekendtgørelse nr. 1217 af 22/10/2015 om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)
Energi- og miljøkrav til taxier m.v.
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