Aktstykke nr. 162

Folketinget 2018-19 (2. samling)

Bilag
Afgjort den 24. september 2019
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Finansministeriet. København, den 16. september 2019.

a.

Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til
kommunerne for finansåret 2020 fastsættes til 63.967,8 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget,
jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2020 udgør balancetilskuddet -14.872,7 mio. kr.
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestilskud til kommunerne for finansåret 2020 fastsættes til 10.256,8 mio. kr., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
– at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2017-2020 udgør 10,7 pct.
– at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2020 anvendes en skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2019-2020 på 2,8 pct. Reguleringsprocenten udgør hermed 5,8 pct.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2020-2023 at yde tilskud til de
kommuner, der nedsætter skatten for 2020.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til inden den 5. november 2019 at give tilsagn til
den enkelte kommune om at reducere den skattestigning for kommunen for 2020, der indgår i beregningen af nedsættelsen af den enkelte kommunes statstilskud, jf. lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede
kommuner med 147,5 mio. kr. i 2020.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at fordele et tilskud på 568,1 mio. kr. til
kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 1.014,3 mio. kr. i
2020 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at fordele et tilskud på 3.500,0 mio. kr. til
kommunerne. Heraf fordeles 1.500,0 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000,0 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.
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– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at yde et tilskud til de kommuner, der får
mindre i udligning som følge af en opdatering vedr. 2019 af det aldersbestemte udgiftsbehov.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at yde et tilskud til de kommuner, der har
tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017.
– at det kommunale bloktilskud for 2019 forhøjes med 306,6 mio. kr. som følge af DUT-sager på
årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at udbetale restpuljen på 25,3 mio. kr. for
kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer, jf. udligningslovens § 19.
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 47,6 mio. kr. i
2020 til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere kommunal medfinansiering
af digital infrastruktur).
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 0,2 mio. kr. i 2020
til regulering af kommunernes andel af udgifterne til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,1 mio. kr. i 2020
til medfinansiering af videreførsel af Center for Offentlig Innovation.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 9,0 mio. kr. i 2019
og 2,0 mio. kr. i 2020 som følge af midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
– at finansministeren bemyndiges til at overføre 2,4 mio. kr. i 2019 og 11,1 mio. kr. i 2020 fra det
kommunale bloktilskud til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,0 mio. kr. i 2019
fra § 09.11.70. Reserver og budgetregulering og med 2,2 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til kommunernes udgifter til Udbetaling Danmark til forberedelse af
implementering af en ligedeling af børne- og ungeydelsen.
– at skatteministeren bemyndiges til at overtage kommunernes it-system Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E) og udbetale 145,7 mio. kr. i 2019 til KOMBIT A/S og dennes leverandør som
kompensation for udgifter til udvikling af E&E, herunder udgifter til leverancer for Ejendomsstamregistret (ESR). Udviklings- og Forenklingsstyrelsens låneramme hæves som konsekvens af
overtagelsen af E&E med 145,7 mio. kr.
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 17,6 mio. kr. i
2020 som følge af Skatteministeriets overtagelse af it-systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag
(E&E).
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 150,3 mio. kr. i
2019 som følge af regulering af udviklingsbidraget som konsekvens af Aftale om forenkling af
erhvervsfremmesystemet.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 19,8 mio. kr. i 2020
fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning som følge af mindreudgifter i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) i 2018.
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 20,3 mio. kr. i
2020 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og
Fælles Medicinkort m.fl.).
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,0 mio. kr. i 2020
til medfinansiering af drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 6,3 mio. kr. i 2019
i forbindelse med efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i
psykiatrien.
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– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 16,1 mio. kr. i 2019
og 17,6 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til at understøtte realisering
af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift).
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 2,5 mio. kr. i 2019
fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 10,0 mio. kr. i 2019
fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af
data.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 27,7 mio. kr. i 2020
som følge af ensretning af kontering af lønudgifter til løntilskud.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 151,2 mio. kr. i
2020 som følge af udmøntningen af praktikpladsaftalen 2020-2021 mellem Danske Regioner og
KL for bl.a. SOSU-assistentuddannelsen.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 32,5 mio. kr. i 2019
og 42,4 mio. kr. i 2020 fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af en teknisk omlægning af DUT-sag vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU).
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 30,3 mio. kr. i 2020
fra § 20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne til opstartstilskud til styrkelse af
praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 101,4 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79.
Reserver og budgetregulering til § 15.91.12. Tilskud til kommuner til bekæmpelse af ensomhed
mv. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 1.062,3 mio. kr. i 2020 fra §
16.65.10. En værdig ældrepleje til § 15.91.12. Tilskud til kommuner til en værdig ældrepleje. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
– at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 27,1 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af
DUT-sag vedr. stop for egenbetaling på kommunale akutpladser (bekendtgørelse nr. 165 af 26.
februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje). Midlerne overføres herfra til
det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.
– at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 0,2 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUTsag vedr. forbud mod indflytning for kontanthjælpsmodtagere i udsatte boligområder (lov nr.
1322 af 27. november 2018 om lov om ændring af almene boliger m.v., lov om leje af almene
boliger og lov om leje). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de
samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.
– at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 0,3 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUTsag vedr. udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing
eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner (lov nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets
lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.
– at børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at overføre 79,0 mio. kr. i 2019 fra §
35.11.19. Regeringsreserve til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag
vedr. Aftale om justeringer af folkeskolen fra januar 2019, der blandt andet medfører justering af
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fagrækken, kvalitetsløft af den understøttende undervisning og justering af skoleugens længde
(lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen). Midlerne overføres herfra til det
kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram,
jf. bilag 1.
– at kulturministeren bemyndiges til at overføre 4,8 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr.
administrative udgifter for Udbetaling Danmark forbundet med administration af mediechecken
(lov nr. 1548 af 18. december 2018 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love). Midlerne overføres herfra til det
kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram,
jf. bilag 1.
– at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1 omfordeles 102,5 mio. kr. i 2019, 3.382,5 mio. kr. i
2020, 3.882,5 mio. kr. i 2021 samt 4.382,5 mio. kr. i 2022 fra det statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.
Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 99.058,9 mio. kr., og at statens tilskud til finansiering af
regionale udviklingsopgaver fastsættes til 1.953,4 mio. kr. for finansåret 2020, jf. lov om regionernes
finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
– at der for 2020 afsættes et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.534,5
mio. kr. til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.
– at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet reduceres med 214,3 mio. kr. i 2019 og 196,5
mio. kr. fra 2020 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.
– at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling reduceres med 15,3 mio. kr. i 2019 og
forhøjes med 130,2 mio. kr. fra 2020 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale
økonomi.
– at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2020 at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil, samt at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af
meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud
og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol, samt at 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 forhøjes med 160,4 mio. kr. i 2019 som følge af
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.
– at det regionale bloktilskud til regionale udviklingsopgaver i 2019 reduceres med 600,0 mio. kr.
som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 4.
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 23,8 mio. kr. i 2020
til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere regional medfinansiering af digital infrastruktur).
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,0 mio. kr. i 2020 til
medfinansiering af videreførsel af Center for Offentlig Innovation.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 4,0 mio. kr. i 2019
som følge af midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
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– at finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2019 og 12,4 mio. kr. i 2020 fra det
regionale bloktilskud til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud til udviklingsområdet med
6,0 mio. kr. i 2019 og 6,2 mio. kr. i 2020 til reducering af omprioriteringsbidraget for regional
udvikling som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Midlerne
i 2019 overføres fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
– at erhvervsministeren bemyndiges til at overføre tilbagebetalte tilskud vedrørende erhvervsfremme til regionerne i 2019 fra § 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 150,3 mio. kr. i 2019
som følge af reducering af udviklingsbidraget som konsekvens af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 33,9 mio. kr. i 2020
til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles
Medicinkort m.fl.).
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 4,0 mio. kr. i 2020 til
medfinansiering af drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 9,7 mio. kr. i 2019 i
forbindelse med efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i
psykiatrien.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 3,0 mio. kr. i 2019 og
3,1 mio. kr. i 2020 fra § 16.51.76. Regionale voldtægtscentre til at nedbringe ventetiderne til behandling af voldtægtsofre.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 28,1 mio. kr. i 2019
og 30,7 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til at understøtte realisering
af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift).
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 2,5 mio. kr. i 2019 fra
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,0 mio. kr. i 2019 fra
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering til at skabe overblik over datakilder og registre på tværs
af dataansvarlige myndigheder.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 35,5 mio. kr. i 2019
og 33,8 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til efteruddannelse af praksispersonale, fastholdelse af ældre læger og til at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra
hoveduddannelsesforløb i almen medicin mv.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 4,5 mio. kr. i 2019 og
3,1 mio. kr. i 2020 fra § 16.51.54. National handlingsplan for sklerose til styrkelse af skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 10,0 mio. kr. i 2019
fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af
data.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 30,0 mio. kr. i 2019
og 30,7 mio. kr. i 2020 fra § 16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams til styrkelse af den tidlige, målrettede og intensive specialiserede
indsats.
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– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i 2019
og 25,6 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til nedbringelse af ventetider
til høreapparatbehandling.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2019 og
5,1 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til en større udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på at sikre bedre geografisk dækning.
– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 2,0 mio. kr. i 2019 og
2,0 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til at understøtte hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet samt fokus på brede behandlingsvejledninger, således at disse er ensartet over hele landet.
– at finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. i 2020 fra det
regionale bloktilskud til sundhedsområdet til det regionale bloktilskud til udviklingsområdet til
oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi.
– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 151,2 mio. kr. i 2020
som følge af udmøntningen af praktikpladsaftalen 2020-2021 mellem Danske Regioner og KL for
bl.a. SOSU-assistentuddannelsen.
– at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 1.176,5 mio. kr. i 2020 til
regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne.
– at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 100,0 mio. kr. i 2019 til § 16.91.62.
Tilskud til Region Midtjylland fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til driftstilskud til
Region Midtjylland til håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri.
– at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 37,9 mio. kr. i 2019 til § 16.91.63.
Efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag til efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på
kommunale akutpladser.
– at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1, omfordeles 108,5 mio. kr. i 2019 og 1.650,1 mio. kr. i
2020 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for sundhedsområdet.
– at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 6,0 mio. kr. i 2019 og 30,2 mio. kr. i 2020
og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for udvikling.
b.

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

223,9 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2019
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2019 søges reduceret med 243,2 mio. kr. Tilskuddet
er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og regler på de områder,
som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner.
Derudover søges beskæftigelsestilskuddet for 2018 efterreguleret med en reduktion på 140,2 mio.
kr. Den endelige opgørelse af tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
I vedlagte bilag 2 er angivet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2019.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

-243,2 mio. kr.

§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

-140,2 mio.kr.

Generelle tilskud til regioner i 2020
Efter lov om regionernes finansiering yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af
sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. Opgørelsen
heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for pris- og lønudvikling.
Tilskuddet til finansiering af sundhedsområdet søges fastsat til 99.058,9 mio. kr. i 2020, og tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 1.953,4 mio. kr. Heraf er
1.500,0 mio. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2019.
Det generelle tilskud til regionerne for 2020 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip, jf. lov om regionernes finansiering.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2020 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for 2020.
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Generelle tilskud til regioner i 2019
De generelle tilskud til regionerne for 2019 søges forhøjet med 160,4 mio. kr. på sundhedsområdet
og reduceret med 600,0 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om regionernes finansiering, samt reduceret med 177,6 mio. kr. på sundhedsområdet
og forhøjet med 145,0 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af andre reguleringer. Reguleringer
der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2019, vil fremgå
af e-stykket.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2019.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag om tillægsbevilling i finansåret, specificeres således:
§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

-17,2 mio. kr.

20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

-455,0 mio. kr.

Andre bevillingsforhold
Med henblik på at etablere en investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
overføres 2,4 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud og 7,6 mio. kr. i 2019 fra det regionale
bloktilskud til § 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019,
specificeres således:
§ 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger (nyoprettet hovedkonto)
10. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

10,0 mio. kr.

Til finansiering af udgifterne til forberedelse af implementering af en ligedeling af børne- og ungeydelsen overføres 6,2 mio. kr. i 2019 til det kommunale bloktilskud, heraf overføres 4,0 mio. kr. fra §
09.11.79. Reserver og budgetregulering og 2,2 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2019, specificeres således:
§ 09.11.79. Reserver og budgetregulering
80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

-4,0 mio. kr.
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Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-2,2 mio. kr.

Med henblik på at afregne restpuljen efter § 19 i udligningsloven til kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder afsættes 25,3 mio. kr. i 2019. Beløbet blev opkrævet fra hovedstadskommunerne i 2018, men udbetalingen til kommunerne blev ved en fejl forsinket, og foreslås
derfor i stedet afregnet i 2019. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne
10. Særligt vanskeligt stillede kommuner
Udgift
42. Overførsler til kommuner og regioner

25,3 mio. kr.

Med henblik på at styrke lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed, herunder lokale indsatser i regi af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 2019-2022,
overføres 2,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud og 2,5 mio. kr. til det regionale bloktilskud i
2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf.
Aftale om finansloven for 2018
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-5,0 mio. kr.

Med henblik på at skabe overblik over datakilder og registre på tværs af dataansvarlige myndigheder overføres 1,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf.
Aftale om finansloven for 2018
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-1,0 mio. kr.

Med henblik på at sikre efteruddannelse af praksispersonale og øget dimensionering af hoveduddannelsesforløb i almen medicin mv. overføres 35,5 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra §
16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for
2018. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf.
Aftale om finansloven for 2018
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-35,5 mio. kr.
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Med henblik på at styrke sektorsammenhænge og innovativ brug af data ved hjælp af de fælles løsninger Aftaleoversigt og Fælles Stamkort fra programmet ”Et samlet Patientoverblik” overføres 10,0
mio. kr. til det kommunale bloktilskud og 10,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra §
16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf.
Aftale om finansloven for 2018
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-20,0 mio. kr.

Som led i efterreguleringen af den statslige finansiering af 150 særlige pladser i psykiatrien overføres 6,3 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 samt 9,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2019 til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

16,0 mio. kr.

Med henblik på at sikre bedre geografisk dækning af de regionale akutte udrykningsteams overføres 5,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019,
specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-5,0 mio. kr.

Med henblik på nedbringelse af ventetider for høreapparatbehandling overføres 25,0 mio. kr. til det
regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-25,0 mio. kr.

Med henblik på at understøtte hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet samt fokus på brede behandlingsvejledninger, således at disse er ensartet over hele landet, overføres 2,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering.
Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2019, specificeres således:
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§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
63. Pulje til sundhedsindsatser
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-2,0 mio. kr.

Med henblik på at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift) overføres 16,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud samt 28,1 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019,
der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
70. Synlighedsreform drift
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-44,2 mio. kr.

Til finansiering af udgifterne vedr. stop for egenbetaling på kommunale akutpladser (bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje) overføres 27,1
mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

27,1 mio. kr.

-27,1 mio. kr.

Med henblik på at styrke skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/
træning overføres 4,5 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.51.54. Styrket indsats i
forhold til sklerose/national helhedsplan for sclerose. Ændringerne for finansåret 2019, der optages
på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for
sclerose
10. Styrket indsats i forhold til sklerose/national handlingsplan for
sclerose
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud

-4,5 mio. kr.

Med henblik på at nedbringe ventetiderne til behandling af voldtægtsofre overføres 3,0 mio. kr. til
det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.51.76. Regionale voldtægtscentre. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.51.76. Regionale voldtægtscentre
10. Regionale voldtægtscentre
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Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

-3,0 mio. kr.

Med henblik på at styrke børne- og ungepsykiatrien overføres 30,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams
10. Intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner

-30,0 mio. kr.

Med henblik på håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri i Region Midtjylland overføres 100,0 mio. kr. i 2019 til § 16.91.62. Tilskud til Region Midtjylland fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Midlerne udbetales herfra
som driftstilskud til Region Midtjylland. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.91.62. Tilskud til Region Midtjylland (nyoprettet hovedkonto)
10. Tilskud til Region Midtjylland
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
21. Sundhedsreform
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

100,0 mio. kr.

-100,0 mio. kr.

Med henblik på efterregulering af opkrævet egenbetaling fra borgere med ophold på en kommunal
akutplads, der lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i
hjemmesygeplejen 2017, i 2018 og frem til og med februar 2019 overføres 37,9 mio. kr. i 2019 til §
16.91.63. Efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 16.91.63. Efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser (nyoprettet hovedkonto)
10. Efterregulering af kommunale akutpladser
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

37,9 mio. kr.

-37,9 mio. kr.
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Til finansiering af udgifterne vedr. forbud mod indflytning for kontanthjælpsmodtagere i udsatte
boligområder (lov nr. 1322 af 27. november 2018 om lov om ændring af almene boliger m.v., lov om
leje af almene boliger og lov om leje) overføres 0,2 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019,
der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

0,2 mio. kr.

-0,2 mio. kr.

Til finansiering af udgifterne vedr. udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner (lov
nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven) overføres 0,3 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

0,3 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-0,3 mio. kr.

Som følge af en teknisk omlægning af DUT-sag vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU) forhøjes det kommunale bloktilskud med 32,5 mio. kr. i 2019 fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering
46. Reserve til teknisk regulering af den kommunale serviceramme
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-32,5 mio. kr.

Til finansiering af udgifterne vedr. Aftale om justeringer af folkeskolen fra januar 2019 (lov nr. 564
af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen) overføres 79,0 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.19.
Regeringsreserve til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der
optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering
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49. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om justeringer
af folkeskolen
Udgift
49. Reserver og budgetregulering
§ 35.11.19. Regeringsreserve
10. Regeringsreserve
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

79,0 mio. kr.

-79,0 mio. kr.

Til finansiering af udgifterne vedr. administrative udgifter for Udbetaling Danmark forbundet med
administration af mediechecken (lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love) overføres 4,8 mio. kr. i 2019 fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019,
specificeres således:
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering
68. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed mv.
(mediecheck) (nyoprettet underkonto)
Udgift
49. Reserver og budgetregulering
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

4,8 mio. kr.

-4,8 mio. kr.

Med henblik på at reducere omprioriteringsbidraget for regional udvikling som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet overføres 6,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. Ændringerne for finansåret
2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres således:
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-6,0 mio. kr.

Fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overføres 9,0 mio. kr. i 2019 til det kommunale
bloktilskud samt 4,0 mio. kr. i 2019 til det regionale blokstilskud fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye
bevillingsforslag.
Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2019, specificeres således:
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering

-13,0 mio. kr.
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Øvrige bevillingsforhold
Efter budgetloven kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse
med det årlige aktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.
c.

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

d.

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

e.

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

Indtægt

Mio. kr.

Mio. kr.

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

10,0

-

§ 09.11.79. Reserver og budgetregulering

-4,0

-

-472,2

-

223,9

-

25,3

-

§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne

-383,4

-

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering

-194,6

-

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

-4,5

-

§ 16.51.76. Regionale voldtægtscentre

-3,0

-

§ 15.91.03. Statstilskud til regioner
§ 15.91.11. Kommunerne
§ 15.91.12. Særtilskud til kommuner
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§ 16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske
specialiserede teams

-30,0

-

§ 16.91.62. Tilskud til Region Midtjylland (nyoprettet hovedkonto)

100,0

-

37,9

-

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering

0,5

-

§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering

46,5

-

§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering

4,8

-

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

-91,5

-

§ 35.11.19. Regeringsreserve

-79,0

-

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

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2019 optages følgende tekstanmærkninger under § 8:
”Tekstanmærkning ad 08.32.19.
Erhvervsministeren bemyndiges til at overføre tilbagebetalte tilskud vedrørende erhvervsfremme til
regionerne i 2019. Regionerne kan ikke anvende de tilbagebetalte tilskud til at deltage i eller finansiere erhvervsfremmeaktiviteter. "
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2019 optages følgende tekstanmærkninger under § 9:
’’Tekstanmærkning 09.31.06.
Skatteministeren bemyndiges til at overtage it-systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E)
fra kommunerne. Skatteministeren bemyndiges samtidig til at udbetale op til 145,7 mio. kr. i 2019 til
KOMBIT A/S og dennes leverandør som kompensation for udgifter til udvikling af E&E, herunder
udgifter til leverancer fra Ejendomsstamregistret (ESR). ’’
Udviklings- og Forenklingsstyrelsens låneramme hæves som konsekvens af overtagelsen af E&E
med 145,7 mio. kr. i 2019.
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2019 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2019 til det regionale bloktilskud fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag som følge af midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til §
07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud til udviklingsområdet i 2019
med 6,0 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til reduktion af ompriorite-
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ringsbidraget for regional udvikling som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 150,3 mio. kr. i 2019 som
følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til §
16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud i forbindelse med efterregulering af den statslige finansiering af driften af de 150
særlige pladser i psykiatrien. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 3,0 mio. kr. fra §
16.51.76.10. Regionale voldtægtscentre til at nedbringe ventetiderne til behandling. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 28,1 mio. kr. fra §
16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift). ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 2,5 mio. kr. fra §
16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for
2018 til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 1,0 mio. kr. fra §
16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for
2018 til at skabe overblik over datakilder og registre på tværs af dataansvarlige myndigheder. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 35,5 mio. kr. fra §
16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for
2018 til efteruddannelse af praksispersonale, fastholdelse af ældre læger og til at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin mv.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 4,5 mio. kr. fra §
16.51.54.10. Styrket indsats i forhold til sklerose/national handlingsplan for sclerose til at styrke
skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 10,0 mio. kr. fra §
16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for
2018 til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
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Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 30,0 mio. kr. fra §
16.53.42.10. Intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams til styrkelse af den tidlige, målrettede og intensive specialiserede indsats. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 25,0 mio. kr. fra §
16.11.79.62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet til nedbringelse af ventetider på
høreapparatbehandling. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 5,0 mio. kr. fra §
16.11.79.60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 til at sikre en større udbredelse
af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på at sikre bedre geografisk dækning. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2019 med 2,0 mio. kr. fra §
16.11.79.63. Pulje til sundhedsindsatser til at understøtte hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet
samt fokus på brede behandlingsvejledninger, således at disse er ensartet over hele landet. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2019 fra § 15.91.03.10. Statstilskud til
sundhedsområdet til § 15.91.03.20. Statstilskud til udviklingsområder vedr. oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,0 mio. kr. i 2019 til det kommunale bloktilskud fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag som følge af midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,4 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til §
07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 6,2 mio. kr.,
heraf 4,0 mio. kr. fra § 09.11.79. Reserver og budgetregulering og 2,2 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, til kommunernes udgifter til Udbetaling Danmark til forberedelse
af implementering af en ligedeling af børne- og ungeydelsen. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 150,3 mio. kr. i 2019
som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 6,3 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til §
16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud i forbindelse med efterregulering af den statslige finansiering af driften af de 150
særlige pladser i psykiatrien. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
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Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 16,1 mio. kr. fra
§ 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift). ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 2,5 mio. kr. fra
§ 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven
for 2018 til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 10,0 mio. kr. fra
§ 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven
for 2018 til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019 med 32,5 mio. kr. fra
§ 20.11.79. Reserve og budgetregulering til den kommunale serviceramme som følge af en teknisk
omlægning af DUT-sag vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU). ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at udbetale 25,3 mio. kr. i 2019 til kommunerne i
hovedstadsområdet. Beløbet fordeles på kommunerne i forhold til beskatningsgrundlaget. Der er tale
om en restpulje efter § 19 i udligningsloven til kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske
vanskeligheder. Beløbet blev opkrævet fra hovedstadskommunerne i 2018, men udbetalingen til
kommunerne blev ved en fejl forsinket, og foreslås derfor i stedet afregnet i 2019. ”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2019 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.91.62.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udbetale tilskud til Region Midtjylland på 100,0
mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.21. Sundhedsreform til håndtering af ekstraordinære balanceproblemer
afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri. ”
”Tekstanmærkning ad 16.91.63.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 37,9 mio. kr. i 2019 til § 16.91.63. Efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til udbetaling af kommunernes opkrævede egenbetaling fra borgere med
ophold på en kommunal akutplads i perioden 2018 og frem til og med februar 2019. Kommunerne
skal i 2020 fremsende en opgørelse over det faktiske beløb, der er tilbagebetalt i perioden med henblik på endelig afregning. ”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2019 optages følgende tekstanmærkninger under § 21:
”Tekstanmærkning ad 21.11.79.68.
Kulturministeren bemyndiges til at overføre 4,8 mio. kr. i 2019 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye
bevillingsforslag til § 21.11.79.68. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed mv.
(mediecheck). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som følge af DUT-sag vedr.
administrative udgifter for Udbetaling Danmark forbundet med administration af mediechecken (lov
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nr. 1548 af 18. december 2018 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love). ”
Vedrørende finansåret 2020
På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages følgende:
Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 11,6 mio. kr. fra det
kommunale bloktilskud i 2020 og 5,8 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2020 til § 07.12.02.10.
Drift af fællesoffentlig digitalisering til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere
hhv. kommunal og regional medfinansiering af digital infrastruktur). På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering

17,4 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 36,0 mio. kr.
fra det kommunale bloktilskud i 2020 og 18,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2020 til §
07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere hhv. kommunal og regional medfinansiering af digital infrastruktur). På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter

54,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 4,1 mio. kr.
fra det kommunale bloktilskud i 2020 og 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2020 til §
07.12.02.80. Center for offentlig innovation til videreførsel af Center for Offentlig Innovation. På
forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 07.12.02.80. Center for offentlig innovation (nyoprettet underkonto)

6,1 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at overføre 11,1 mio. kr. i
2020 fra det kommunale bloktilskud og 12,4 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til §
07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og velfærdsløsninger. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 07.12.04.

Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger (nyoprettet hovedkonto)

23,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 17,6 mio. kr.
i 2020 fra det kommunale bloktilskud til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. På forslag
til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 09.31.06.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

17,6 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 99.058,9 mio. kr. i 2020, og at tilskuddet til finansiering af de
regionale udviklingsopgaver fastsættes til 1.953,4 mio. kr. i 2020. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.
På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.03.

Statstilskud til regioner

101.012,3 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2020 fastsættes til 63.967,8 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, jf.
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommuner-
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ne for finansåret 2020 udgør balancetilskuddet -14.872,7 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.11.

Kommunerne

63.967,8 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 147,5 mio.
kr. i 2020. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.10. Særligt vanskeligt stillede kommuner

147,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes et tilskud
til kommunerne på 568,1 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud

568,1 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes et tilskud
til de kommuner, der for 2020 gennemfører en skattenedsættelse inden for en tilskudsramme på
150,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten

150,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 101,4 mio.
kr. fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering i 2020 til § 15.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af
ensomhed mv. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

101,4 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes et tilskud
på 707,1 mio. kr. til en ekstraordinær overgangsordning til de kommuner, der får mindre i udligning
som følge af en opdatering vedr. 2019 af det aldersbestemte udgiftsbehov. På forslag til finanslov for
finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.79. Tilskud til kommuner med udligningstab som følge af ændret
kontering af ældreudgifter

707,1 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes et tilskud
til kommunerne på 1.014,3 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.80

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

1.104,3 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 1.062,3 mio.
kr. i 2020 fra § 16.65.10.10. En værdig ældrepleje til § 15.91.12.84. Tilskud til kommuner til en værdig ældrepleje. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 15.91.12.84. Tilskud til kommuner til en værdig ældrepleje (nyoprettet underkonto)

1.062,3 mio. kr.
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Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes et ekstraordinært tilskud til kommunerne på 3.500,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages
således følgende:
§ 15.91.12.91. Tilskud til kommunernes likviditet

3.500,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2020 ydes et tilskud
på 1.123,5 mio. kr. til de kommuner, der fra 2019 er blevet ramt af tab som følge af den revision af
uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages
således følgende:
§ 15.91.12.95. Tilskud til kommuner, der har tab som følge af revision af uddannelsesstatistikken (nyoprettet underkonto)

1.123,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestilskud til kommunerne i 2020 fastsættes til 10.256,8 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret
2020 optages således følgende:
§ 15.91.13.10. Beskæftigelsestilskud til kommuner

10.256,8 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 20,3 mio. kr.
i 2020 fra det kommunale bloktilskud og 33,9 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til §
16.11.17.10. Styrelsen for sundhedsdata, almindelig virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.). På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 16.11.17.10. Styrelsen for sundhedsdata, almindelig virksomhed

54,2 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.534,5 mio. kr. i 2020 til finansiering af regionernes sundhedsvæsen. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 16.51.74.

Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen (nyoprettet hovedkonto)

1.534,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 4,0 mio. kr. i
2020 fra det kommunale bloktilskud og 4,0 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til §
16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til medfinansiering af drift af
sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i
regi af MedCom. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH)

8,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der ydes et tilskud på
1.176,5 mio. kr. i 2020 til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne. På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages således følgende:
§ 16.91.60.20. Tilskud til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne
(nyoprettet underkonto)
På forslag til finanslov for 2020 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.

1.176,5 mio. kr.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 23,8 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2020, heraf 5,8 mio. kr. til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til fremtidssikring af
den fællesoffentlige infrastruktur samt 18,0 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2020 til §
07.12.02.80. Center for offentlig innovation til videreførsel af Center for Offentlig Innovation. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 12,4 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2020 til §
07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud til udviklingsområdet i 2020
med 6,2 mio. kr. til reduktion af omprioriteringsbidraget for regional udvikling som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 33,9 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2020 til §
16.11.17.10. Styrelsen for sundhedsdata, almindelig virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)”.
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til §
16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af
MedCom. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 3,1 mio. kr. fra §
16.51.76.10. Regionale voldtægtscentre til at nedbringe ventetiderne til behandling. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 30,7 mio. kr. fra §
16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift). ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 33,8 mio. kr. fra §
16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for
2018 til efteruddannelse af praksispersonale, fastholdelse af ældre læger og til at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin mv.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 3,1 mio. kr. fra §
16.51.54.10. Styrket indsats i forhold til sklerose/national handlingsplan for sklerose til at styrke
skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyggelse/træning. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
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Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 30,7 mio. kr. fra §
16.53.42.10. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams
til styrkelse af den tidlige, målrettede og intensive specialiserede indsats. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 25,6 mio. kr. fra §
16.11.79.62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet til nedbringelse af ventetider på
høreapparatbehandling. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 5,1 mio. kr. fra §
16.11.79.60. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 til at sikre en større udbredelse
af de regionale akutte udrykningsteams med henblik på at sikre bedre geografisk dækning. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2020 med 2,0 mio. kr. fra §
16.11.79.63. Pulje til sundhedsindsatser til at understøtte hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet
samt fokus på brede behandlingsvejledninger, således at disse er ensartet over hele landet. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,3 mio. kr. i 2020 fra § 15.91.03.10. Statstilskud til
sundhedsområdet til § 15.91.03.20. Statstilskud til udviklingsområder vedr. oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 151,2 mio. kr. i 2020
som følge af udmøntningen af praktikpladsaftalen 2020-2021 mellem Danske Regioner og KL for
bl.a. SOSU-assistentuddannelsen. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Uanset bestemmelserne i lov nr. 447 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges social- og indenrigsministeren til inden den 5. november 2019 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse
for 2020 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved
forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.
Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de strukturelle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 47,6 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud, heraf 11,6 mio. kr. til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til fremtidssikring af
den fællesoffentlige infrastruktur samt 36,0 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,2 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra §
35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 til medfinansiering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. ”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,1 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud til §
07.12.02.80. Center for offentlig innovation til videreførsel af Center for Offentlig Innovation. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag som følge af midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 11,1 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud til
§ 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 17,6 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud til
§ 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen til overtagelse af it-systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E). ’’
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 19,8 mio. kr. i 2020
som følge af efterregulering i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) vedrørende 2018. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 20,3 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud til
§ 16.11.17.10. Styrelsen for sundhedsdata, almindelig virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.). ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud til §
16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af
MedCom. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2020 med 17,6 mio. kr. fra
§ 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realisering af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift). ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 27,7 mio. kr. i 2020
som følge af ensretning af kontering af lønudgifter til løntilskud. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 151,2 mio. kr. i 2020
som følge af udmøntningen af praktikpladsaftalen 2020-2021 mellem Danske Regioner og KL for
bl.a. SOSU-assistentuddannelsen. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
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Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2020 med 42,4 mio. kr. fra
§ 20.11.79. Reserve og budgetregulering til den kommunale serviceramme som følge af en teknisk
omlægning af DUT-sag vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU). ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 30,3 mio. kr. i 2020 fra
§ 20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne til opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.10.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 147,5 mio. kr.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.40.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at fordele tilskud på 568,1 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes
andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2020, der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2020. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.60.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2020-2023 at yde tilskud til de kommuner, der for 2020 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som den samlede
provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift til erhvervsejendomme.
Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 150,0 mio. kr. for 2020, 100,0 mio. kr. for hvert af årene 2021 og
2022 og 50,0 mio. kr. for 2023.
Stk. 3. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2020 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023.
Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2021-2023 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.
Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2020,
medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i
lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning for årene 2021-2024. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.75.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 101,4 mio. kr. i 2020 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed mv. Tilskuddet
fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.79.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at yde tilskud til de kommuner, der får mindre i udligning som følge af en opdatering vedr. 2019 af det aldersbestemte udgiftsbehov. Tilskuddet
udgør 707,1 mio. kr. og fordeles af social- og indenrigsministeren. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.80.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 1.104,3 mio. kr. i
2020 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. ”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.12.84
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 1.062,3 mio. kr. i 2020 fra §16.65.10.10.
En værdig ældrepleje til §15.91.12.84. Tilskud til kommuner til en værdig ældrepleje. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.91.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at fordele et tilskud på 3.500,0 mio. kr. til
kommunerne. Heraf fordeles 1.500,0 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000,0 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om
højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag. ”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.95.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2020 at yde tilskud til de kommuner, der har tab
som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Tilskuddet udgør
1.123,5 mio. kr. og fordeles af social- og indenrigsministeren. ”
På forslag til finanslov for finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.51.74.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2020 at afsætte et statsligt resultatafhængigt tilskud
(nærhedsfinansiering) på 1.534,5 mio. kr. til finansiering af regionernes sundhedsvæsen. ”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af
tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler. ”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.20.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 1.176,5 mio. kr. i 2020 til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne. Af midlerne udbetales 416,6 mio. kr. til Region
Hovedstaden, 285,6 mio. kr. til Region Midtjylland, 137,2 mio. kr. til Region Nordjylland, 53,8 mio.
kr. til Region Sjælland og 283,3 mio. kr. til Region Syddanmark."
Statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra
det korrigerede beregningsgrundlag for 2017 til 2020 udgør 10,7 pct.
Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Herudover søges om tilslutning til, at det skøn for stigning i udskrivningsgrundlaget, som indgår i
reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 2,8 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 5,8 pct.
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Omfordeling mellem udgiftslofter
Endelig anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1, omfordeles 102,5
mio. kr. i 2019, 3.382,5 mio. kr. i 2020, 3.882,5 mio. kr. i 2021 samt 4.382,5 mio. kr. i 2022 fra det
statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.
Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1, omfordeles 108,5 mio.
kr. i 2019 og 1.650,1 mio. kr. i 2020 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale
delloft for sundhedsområdet.
Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8 stk. 1, omfordeles 6,0 mio. kr.
i 2019 og 30,2 mio. kr. i 2020 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for udvikling.

København, den 16. september 2019

NICOLAI WAMMEN
/ Simon Pasquali
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 24-09-2019 (udvalget med undtagelse af Liberal Alliances medlem, der stemte imod
aktstykket).
Enhedslistens medlem af udvalget kan støtte bloktilskudsaktstykket for 2020, da både bloktilskuddet til kommunerne og regionerne både dækker det rene demografiske træk og indebærer et løft.
Bloktilskudsaktstykket indebærer desværre også, at selvom der er tale om et vist løft ud over det demografiske
træk, så vil hverken kommuner eller regioner blive kompenseret fuldt ud for stigende udgifter. Bloktilskuddet til
både kommuner og regioner er derfor mangelfuldt. Bloktilskudsaktstykket lever dermed ikke op til de ambitioner
for en styrket velfærd, som Enhedslisten arbejder for. Enhedslisten vil i de kommende forhandlinger om finansloven for 2020 bl.a. arbejde for, at der sker den nødvendige styrkelse af velfærden.
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Bilag 1
Regulering af de generelle tilskud til kommunerne
Mio. kr.

I. Overført tilskudspulje
Kommune- og regionsaftalen 2019 vedr. 2020, overført tilskudspulje, jf. akt 148 af 21. juni 2018
Pris- og lønregulering 2019-2020
I alt
II. Budgetgaranti
Foreløbig regulering
Efterregulering
Permanent regulering
I alt

Korrigeret pulje 2019

Foreløbig pulje 2020

BO 2021

BO 2022

(2019-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

(2020-pl)

62.103,8
62.103,8

78.461,7
1.883,1
80.344,8

78.786,9
1.890,9
80.677,8

78.786,9
1.890,9
80.677,8

-

2.536,5
-2.670,7
-2.047,6
-2.181,8

-2.047,6
-2.047,6

-2.047,6
-2.047,6

-

-

-

-0,3

-

-

-

-1,1

2,0

-

-

-

III. Lov- og cirkulæreprogram

Erhvervsministeriet
Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om planlægning,
lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger
(Modernisering af planloven, bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet)
Lov nr. 62 af 30. januar 2018 om ændring af lov om planlægning
(Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion)
Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017 om etablering af lokale
naturråd
Lov nr. 1714 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning (Planlægning i
områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse
af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).
1).

4,8

4,9

4,9

4,9

Bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af
campingpladser (Campingreglementet).
I alt

0,8
7,6

1,0
5,9

1,0
5,9

1,0
4,5

Skatteministeriet
Lov nr. 1729 af 27. december 2018 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.)
I alt

-5,2
-5,2

-5,3
-5,3

-5,3
-5,3

-5,3
-5,3

Justitsministeriet
Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov nr. 1720 af 27. december 2018 om ændring af
lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og
unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for
anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på
delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)
I alt

36,1
36,1

53,6
53,6

53,6
53,6

53,6
53,6

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark, og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp

-

-

-

18,8
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og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning).
Lov nr. 1735 af 27. december 2018 om ændring af lov om dansk
indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge
m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af grundlovsceremonier, forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret
ved naturalisation samt fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.)
Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven,
integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love
(Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for
overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere
m.v.)
Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven,
integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love
(Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for
overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere
m.v.)
Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven,
integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love
(Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for
overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere
m.v.)
I alt
Social- og Indenrigsministeriet
Bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018 om hjælpemidler,
der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen.
Fastsættelse af dato for afholdelse af Europa-Parlamentsvalget
2019 (søndag den 26. maj 2019)
Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 446 af 9.
juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af
servicebetaling for ophold i botilbud mv.). 1).

1,0

2,4

2,4

2,4

2,0

6,6

5,8

5,0

0,3

1,8

2,9

2,9

3,3

28,6
39,4

23,2
34,3

21,1
50,2

0,8

0,8

0,8

0,8

9,7

-

-

-

-

-

-

-3,9

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 318 af 28.
april 2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for hjemmet og psykologhjælp
til børn på krisecentre). 1).

-

-

-

2,4

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 628 af 11.
juni 2010 om Barnets Reform. 1)

-

-

-

2,9

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 1613 af
22. december 2010 om loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste. 1)

-

-

-

-5,2

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 286 af 28.
marts 2012 om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. 1)

-

-

-

3,6

4,0

5,4

5,4

-1,1
5,4

-3,7

-3,8

-3,8

-3,8

3,7

7,7

7,7

7,7

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende bekendtgørelse
nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven. 1)
Lov nr. 1702 af 27. december 2018 om Familieretshuset.
Lov nr. 1321 af 27. november 2018 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven (Forbud mod
proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner
m.v.).
Lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af lov om social
service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte
børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier).
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Lov nr. 497 af 1. maj 2019 om ændring af adoptionsloven, lov
om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle
forløb for børn der adopteres uden samtykke).
Bekendtgørelse nr. 1678 af 17. december 2018 om dataindberetninger på socialområdet (revidering af indberetningskrav mv.)
Bekendtgørelse nr. 535 af 2. maj 2019 om betaling for ophold i
anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år
(Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børn og
unges egenbetaling)
I alt

-0,6

-1,1

-1,1

-1,1

-1,0

-2,0

-2,0

-2,0

0,1
13,0

0,2
7,2

0,2
7,2

0,2
5,9

Sundheds- og Ældreministeriet
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan
III) 1)

-

-

-

4,7

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

0,2

-

-

-

-4,4

-3,0

-3,0

-3,0

0,3

0,5

0,5

0,5

4,1

8,3

8,3

8,3

5,6

7,9

7,9

7,4

2,3

1,1

1,0

0,8

27,1

33,4

33,4

33,4

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Lov nr. 508 af 1. maj 2019 om ændring af lov om social service
(Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)
Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug)
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
Supplement til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10375 af 28.
december 2016 til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (modgiften naloxon til alle i kommunal behandling for heroinmisbrug)
Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på
kommunale akutpladser)*)
Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af lov om social service
og lov om socialtilsyn (Styrket tilsyn på ældreområdet)
Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til fodterapi i
praksissektoren.
I alt

-

-

-

-1,5

35,2

48,2

48,1

-0,2
50,4

Beskæftigelsesministeriet
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social
pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v. (tilbagetrækningsreform). 1).

-

-

-

-30,2

Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension). 1)

-

-

-

0,2

-4,6

-7,6

-10,9

-11,8

0,5

0,9

0,9

0,9

-

-

-

0,8

-

-

-

-59,4

Lov nr. 1710 af 27. december 2018 om Lov om ændring af lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)
Lov nr. 495 af 1. maj 2019 om ændring af lov om sygedagpenge
og forskellige andre love (Ret til at afvise lægebehandling uden
ydelsesmæssige konsekvenser)
Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om lov om ændring af lov om social
pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område. (Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for
opsat pension m.v.). 1).
Lov nr. 920 af 18. september 2012 om Lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen) 1)
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Lov nr. 994 af 30. august 2015 lov om kommunernes finansiering
af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling
Danmark og arbejdsløshedskasserne. 1)

-

-

-

-158,7

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om
social pension og flere andre love. 1).

-

-

-

12,7

-

-28,0

-37,9

-37,9

0,4

-

-

-

-

-

-

344,2

37,4
33,7

35,6
0,9

32,6
-15,3

29,8
90,6

20,2

55,8

70,2

70,2

-

9,9

6,2

6,2

0,1

-

-

-

0,4

0,1

0,1

0,1

26,1

20,3

18,6

16,5

1,4

3,6

3,6

3,6

Lov nr. 551 af 7. maj 2019 om Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov
om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven
og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet
beskæftigelsesindsats m.v.)
Lov nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven (Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner)
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af
efterlønsbidrag m.v.) 1)
Lov nr. 125 af 6. februar 2019 om lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og
forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst ) 1)
I alt
Børne- og Undervisningsministeriet
Lov nr. 1529 af 18. december 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder).
Lov nr. 1528 af 18. december 2018 om ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner).
Bekendtgørelse nr. 1633 af 18. december 2018 om dagtilbud (loft
over driftsgaranti mv.)
Dagtilbudsportalen (frokost som obligatorisk oplysning), jf. Aftale om stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet af juni
2017
Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen,
lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet
uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende
folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278
af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om
friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og
lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed
for standsning af børnecheck m.v.)*
Lov nr. 1736 af 27. december 2018 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer)
Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen,
lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler
og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.)
Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen
(Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)*

-

5,1

35,1

35,1

79,0

195,1

195,1

195,1

Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskelli-

6,1

15,1

15,1

15,1
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ge andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)
Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om
konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen
af juni 2014.
Lov nr. 697 af 8. juni 2018 om lov om forberedende grunduddannelse, Lov nr. 698 af 8. juni 2018 om lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, Lov nr. 746 af 8. juni 2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt
til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge
under 25 år), Lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om
forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for
voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love
og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov
om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler
og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge
af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) 1)
I alt
Kulturministeriet
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed
I alt
Miljø- og Fødevareministeriet
Lov nr. 467 af 14. maj 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet) samt Bekendtgørelse nr. 1327 af 26. november 2018 om indfasning af
kvælstof til akvakulturerhvervet
Bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2018 om tilskud til projekter
om etablering af konstruerede minivådområder
Vejledning nr. 9687 af 7. juli 2017 om Grønt Danmarkskort og
naturbeskyttelsesinteresser
Lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af kystbeskyttelsesloven
(”én indgang”).
Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (nye emissionsfaktorer, nye anmeldeordninger
m.v.).
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til
mellemstore fyringsanlæg. 1).
Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer,
der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i
lov nr. 204 af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af
husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). 1).

-

-

-

0,2

133,3

305,0

344,0

-29,5
312,6

4,8
4,8

0,6
41,6
42,2

0,6
41,6
42,2

0,3
41,6
41,9

1,0

0,2

0,5

-

3,8

4,6

1,4

-

0,7

0,7

0,7

0,3

5,3

5,4

5,4

5,4

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-

-

-

-0,1

-

-

-

-0,6

Bekendtgørelse om forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg
Drift og vedligeholdelsesudgifter til IT-system Byg og Miljø,
BOM - (efterregulering af pkt. 299 LCP13/14).
Bekendtgørelse om vandråd (2019-2020)
I alt

0,3

0,6

0,6

0,6

-0,2
7,5
17,7

-0,2
8,7
19,3

-0,2
7,7

-0,2
4,7

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Lov nr. 1322 af 27. november 2018 om lov om ændring af almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje
(Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af

27,0

9,2

8,2

3,1
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anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på
grund af kriminalitet m.v.). 1).
Bekendtgørelse nr. 1241 af 24. oktober 2018 om Trafik-, Byggeog Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet
I alt
I alt, lov- og cirkulæreprogram
IV. Andre reguleringer
Balancetilskud
Ensretning af lønudgifter til løntilskud
Ligedeling af børne- og ungeydelsen
Overtagelse af E&E 1)
VISO
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 1)
Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og
sundhedsuddannelserne. (Aftale om finansloven for 2019)
Synlighed og åbenhed om resultater (drift)
Tilbageførsel af VEU-opsparing 1)
Den Sociale Investeringsfond – Sekretariat
Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere
kommunal medfinansiering af digital infrastruktur)*
Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1)
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)
Kommunal medfinansiering af MedCom løsninger
Videreførsel af Center for Offentlig Innovation – kommunal
medfinansiering
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. (To-årig praktikpladsaftale
om uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og
sundhedsassistent samt pædagogisk assistent for 2020-2021)
Efterregulering af særlige pladser
Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser. (Sundhed i
fremtiden)
Helhedsplan for sklerose
Pulje til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data
(Digitaliseringsfonden)
Midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
Investeringsfond for nye teknologier og velfærdsløsninger
Regulering af bloktilskud som følge af regulering af udviklingsbidraget som konsekvens af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet
Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af
17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved
forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning
Kommunal medfinansiering af ny finansieringsmodel for CPRdata 1) *)
Generel UdstillingsLøsning
I alt, andre reguleringer
Total
*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.

0,1
27,1

0,1
9,3

0,1
8,3

0,1
3,2

306,6

525,7

530,7

612,3

6,2

-14.872,7
27,7
-

27,7
-

27,7
-

-

-17,6
19,8

-35,2
-

-34,2
-

32,5

42,4

60,6

76,2

16,1

30,3
17,6

30,3
17,6

17,6

-

-

-

2,1

-

-47,6

-

-

-

0,2

-

0,6

-

-20,3
-4,0

-4,0

-4,0

-

-4,1

-4,1

-

-6,3

151,2
-

252,2
-

410,9
-

2,5
-

-

5,1

-

10,0
9,0
-2,4

2,0
-11,1

4,0
-

-

-150,3

-

-

-

-

-34,7

-34,7

-52,0

-82,7

-14.720,9

319,5

0,3
445,2

62.327,7

63.967,8

79.480,4

79.687,7

1) Permanent udgiftsnivau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker

42

Bilag 2
Regulering af kommunernes beskæftigelsestilskud
Mio. kr.

Foreløbigt beskæftigelsestilskud, jf. akt
148 af 21. juni 2018
Efterregulering
Midtvejsregulering
Fastsættelse af beskæftigelsestilskud,
september 2019

Endeligt tilskud 2018 Foreløbigt tilskud 2019 Foreløbigt tilskud 2020
(2018-pl)
(2019-pl)
(2020-pl)

BO 2021
(2020-pl)

BO 2022
(2020-pl)

10.601,3
-140,2
-

10.577,0
-243,2

10.256,8
-

10.315,8
-

10.617,8
-

10.461,1

10.333,8

10.256,8

10.315,8

10.617,8

Anm. : Afrundinger kan medføre, at tallene ikke summer til totalen
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Bilag 3
Regulering af statstilskud til regioner til sundhedsområdet
Mio. kr.

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

Korrigeret pulje 2019
(2019-pl)

Foreløbig pulje 2020
(2020-pl)

BO 2021
(2020-pl)

BO 2022
(2020-pl)

96.949,2
96.949,2

96.936,9
2.229,5
99.166,4

96.978,0
2.230,5
99.208,5

96.978,0
2.230,5
99.208,5

-

-

-

13,6

4,0

1,4

1,0

0,7

2,0

-

-

-

-2,7

-1,8

-1,8

-1,8

-2,3

-1,5

-1,5

-1,5

-11,5

-23,6

-23,6

-23,6

12,0

14,3

15,4

-

0,8

1,1

1,1

1,1

-

0,6

0,8

1,0

0,4

0,2

0,2

0,2

9,5

19,5

19,5

19,5

69,5

96,7

96,7

91,5

II. Lov- og cirkulæreprogram

Sundheds- og Ældreministeriet
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan
III) 1)
Lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven), bekendtgørelse nr. 85 af 2. februar 2018 om brug af radioaktive stoffer, bekendtgørelse nr. 86
af 2. februar 2018 om brug af strålingsgeneratorer og bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper *)

1)
Lov nr. 729 af 8. juni 2018 om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Lov nr. 272 af 26. marts 2019 om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer
uden bopæl i Danmark)
Lov nr. 1519 af 18. december 2018 om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende
stoffer (Eksport af cannabisbulk, brug af pesticider, kontraktudlægning, tilskudsordning, gebyrer m.v.)
Lov nr. 1711 af 27. december 2018 om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og
skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).
Bekendtgørelse nr. 1748 af 21. december 2018 om gebyrer for
medicinsk udstyr og bekendtgørelse nr. 1749 af 21. december
2018 om gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr
Beslutning om indførelse af mulighed for anonym levende nyredonation, jf. Sundhedsstyrelsens redegørelse – Anonym levende
nyredonation.
Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling
af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug)
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation
Klinisk kvalitetsdatabase for psykologområdet 1)
Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til fodterapi i
praksissektoren.
Bekendtgørelse nr. 648 af 28. juni 2019 om gratis vaccination
mod visse smitsomme sygdomme mv. samt tilhørende vejledning
Anbefalinger om Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse

4,6

0,1

0,1

0,1

1,1

0,6

0,6

0,6

-

-

-

-1,0

3,6

8,2

8,2

8,2

69,4

71,7

71,7

71,7
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I alt
Børne- og Undervisningsministeriet
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi, jf.
finansloven for 2019 1)
I alt
I alt, lov- og cirkulæreprogram
III. Andre reguleringer
Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en balanceret udvikling af den regionale økonomi
Omlægning af den statslige aktivitetspulje (aktstykke nr. 92)
Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 2028 1)
Regional medfinansiering af ny finansieringsmodel for CPR-data
1) *)
Regional medfinansiering af fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere kommunal medfinansiering af digital infrastruktur)*
Regional medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1)
Regional medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet
(National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)
Regional medfinansiering af MedCom løsninger
Videreførsel af Center for Offentlig Innovation - regional medfinansiering
Midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne (To-årig praktikpladsaftale om
uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent for 2020-2021
Efterregulering af særlige pladser
Synlighed og åbenhed om resultater (drift)
Akut videotolkning (Aftale om finansloven 2018)
Kræftplan IV (behandlingskapacitet på kræftområdet) (Aftale om
finansloven for 2017)
Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser (Sundhed i
fremtiden)
Datalandkort (Sundhed i fremtiden)
En læge tæt på dig
Helhedsplan for sklerose
Centre for voldtægtsofre
Intensive børne-og ungdompsykiatriske specialiserede teams (Aftale om finansloven 2019)
Nedbringelse af ventetid til offentlig høreapparatbehandling 1)
(Aftale om finansloven 2019)
Udbredelse af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien
1) (Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2019-2022)
Sagsbehandlingstid i medicinrådet 1) (Aftale om finansloven
2019)
Den Sociale Investeringsfond - Sekretariat
Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
Pulje til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (Digitaliseringsfonden)
I alt, andre reguleringer
Total

160,4

187,5

188,4

180,3

-

-

-

-1,0
-1,0

160,4

187,5

188,4

179,3

-214,3
-92,6

-196,5
-

-196,5
-

-196,5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-23,8

-

-

-

-

0,1

0,3

-

-33,9
-4,0

-4,0

-4,0

4,0
-4,0

-2,0
-5,3

-2,0
-6,9

-6,9

-9,7
28,1
-

-151,2
30,7
-

-252,2
30,7
-

-410,9
30,7
-10,4

-

-

-12,2

-12,2

2,5
1,0
35,5
4,5
3,0

33,8
3,1
3,1

28,7
6,1
3,1

-

30,0

30,7

30,7

30,7

25,0

25,6

25,6

25,6

5,0

5,1

5,1

5,1

2,0
-7,6

2,0
-12,4

2,0
-

2,0
1,0
-

10,0
-177,6

-295,0

-341,7

-545,5

96.932,0

99.058,9

99.055,2

98.842,3

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.
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Bilag 4
Regulering af Statstilskud til regioner til udviklingsopgaver
Korrigeret pulje 2019
(2019-pl)

Foreløbig pulje 2020
(2020-pl)

BO 2021
(2020-pl)

BO 2022
(2020-pl)

2.373,3
2.373,3

2.372,1
54,6
2.426,7

2.370,6
54,5
2.425,1

2.370,6
54,5
2.425,1

Erhvervsministeriet
Lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme
I alt

-600,0
-600,0

-615,0
-615,0

-615,0
-615,0

-615,0
-615,0

I alt, lov- og cirkulæreprogram

-600,0

-615,0

-615,0

-615,0

-15,3

130,2

130,2

130,2

150,3

-

-

-

6,0
4,0
145,0

6,2
5,3
141,7

6,2
6,9
143,3

6,2
6,9
143,3

1.918,3

1.953,4

1.953,4

1.953,4

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

III. Andre reguleringer
Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi
Regulering af bloktilskud som følge af regulering af udviklingsbidraget som konsekvens af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet
Regulering af omprioriteringsbidrag som konsekvens af Aftale
om forenkling af erhvervsfremmesystemet
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi
I alt, andre reguleringer
Total

*)

Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.

1)

Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.

