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Indledning

Regeringen indgik den 4. og 6. september 2019 aftaler med henholdsvis Danske Regioner 
og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2020. Hovedtallene for regions- og 
kommuneaftalerne fremgår af tabel 1.  

Tabel 1  

Aftalte drifts- og serviceudgifter i kommuner og regioner i 2020 

Mio. kr., 2020-pl Regioner Kommuner 

Sundhed 
Regional  
udvikling 

Udgangspunkt for aftalerne 116.927 3.1671 258.528 

Regionerne 

Løft, herunder demografisk udvikling, udgifter til 
medicin, mere sundhedspersonale og afvikling af 
omprioriteringsbidrag 1.476 24 

Øget behandlingskapacitet 500 

Teknologibidrag (frigjorte midler) -500 

Ny sygehusaktivitet  136 

Effektiviseringsgevinster fra kvalitetsfondsbyggeri
erne (frigjorte midler) -136 

Kommunerne 

Løft til styrket velfærd 2.200 

Velfærdsprioritering til at udvikle kernevelfærden 500 

Velfærdsprioritering (frigjorte midler) -500 

1 Der er ikke taget højde for Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, hvilket indebærer en 
opgaveomlægning svarende til en reduktion på 600 mio. kr. Beløbet optages på lov- og 
cirkulæreprogrammet for 2018/2019.

Regionerne 
Med aftalen løftes det regionale sundhedsområde med 1,5 mia. kr. i 2020 til fortsat udvikling 
af sundhedsvæsnet. Udgangspunktet herfor er det regionale delloft for sundhedsområdet for 
2019. Med aftalen sikres, at der følger penge med til dækning af det demografiske træk, når 
der bliver flere patienter. 

Der prioriteres yderligere 500 mio. kr. i 2020 til øget behandlingskapacitet, der frigøres af det 
forudsatte regionale teknologibidrag i 2020. Derudover prioriteres effektiviseringsgevinster på 
136 mio. kr. i 2020 fra kvalitetsfondsbyggerierne til ny sygehusaktivitet. 
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Som led i aftalen afvikles det hidtidige omprioriteringsbidrag på både sundhedsområdet og 
på det regionale udviklingsområde med virkning fra 2020. 

Med aftalen fastsættes et niveau for de regionale anlægsudgifter på 7,3 mia. kr. i 2020. Der 
er i 2020 aftalt et loftsbelagt niveau for den regionale anlægsaktivitet (brutto) på 2,5 mia. kr. 
på sundhedsområdet med tillæg af afløb fra puljer statslige projekttilskud. Hertil kommer et 
forudsat afløb for anlægsinvesteringer med kvalitetsfondsstøtte på 4,8 mia. kr. i 2020.  

Kommunerne 
Udgangspunktet for aftalen om kommunernes økonomi for 2020 var det kommunale udgifts
loft, der afspejlede, at der med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forudsattes 
frigjort 1 mia. kr. i 2020, hvoraf 1/2 mia. kr. skulle prioriteres bredt i den offentlige sektor.  

Med aftalen løftes kommunernes økonomi med 2,2 mia. kr. i forhold til det kommunale ud
giftsloft for 2020. Derudover frigøres 0,5 mia. kr. i form af en Velfærdsprioritering gennem en 
række initiativer, som understøtter en bedre ressourceanvendelse.  

Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,7 mia. kr. i 2020 til at dække den demografi
ske udvikling og udbygge kernevelfærden, herunder flere velfærdsmedarbejdere, til gavn for 
borgerne.  

Samtidig afskaffes det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram således, at 
det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr. 

Der er i 2020 aftalt et løft af kommunernes anlægsniveau til et loftsbelagt niveau på 19,1 mia. 
kr. Det giver kommunerne gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for den nære 
velfærd.  

Aftalen indebærer også en fortsættelse af det ekstraordinære finansieringstilskud i 2020 på 
31/2 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økono
miske vilkår. Herudover afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i 
vanskeligt stillede kommuner, og særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner 
forhøjes til 350 mio. kr. i 2020. 



Aftale om  
kommunernes  
økonomi for 2020 



Denne side er med vilje 
efterladt uden indhold.



Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2020 . September 2019 9 

Nyt kapitel 

Regeringen 

KL 

Aftale om kommunernes 
økonomi for 2020 

-

-
-

-

6. september 2019 

1. Indledning 

Kommunerne står for hovedparten af den borgernære velfærd. Kommunale medarbejdere og 
ledere yder hver dag en stor indsats for at levere god og nærværende velfærd til borgerne. 
Samtidig arbejdes der i hele landet på at nytænke og styrke kvaliteten i velfærdsydelserne og 
frigøre yderligere ressourcer til borgernær service. 

Den demografiske udvikling betyder, at der i de kommende år vil være flere plejekrævende 
ældre og flere små børn i Danmark. Flere borgere vil derfor have brug for velfærdsydelser. 
Regeringen og KL er enige om, at aftalen om kommunernes økonomi for 2020 dækker den 
demografiske udvikling og samtidig giver mulighed for at udvikle kernevelfærden og ansætte 
flere velfærdsmedarbejdere.

Regeringen ønsker at styrke den borgernære velfærd og vil derfor blandt andet iværksætte et 
arbejde med en samlet børneplan og lancere et udspil på sundhedsområdet. Regeringen vil 
invitere KL til et fælles arbejde med henblik på at forberede et solidt grundlag for børnepla
nen, ligesom KL forud for udspillet på sundhedsområdet vil blive inddraget med henblik på at 
drøfte udfordringerne på området og komme med input til løsninger herpå. Regeringen øn
sker ligeledes at gennemføre en selvstyrereform. Forud for et regeringsudspil på området øn
sker regeringen en inddragende proces med KL, Danske Regioner, personalegrupper og øv
rige interessenter. 

Regeringens ambitioner for udviklingen af velfærdsområderne er store. Ikke alt kan indfries 
på én gang, og forudsætningen er, at der føres en ansvarlig økonomisk politik. Regeringen 
og KL er enige om, at en fortsat stærk offentlig sektor også nødvendiggør fortsat omstilling og 
effektivisering for at kunne udvikle og forbedre velfærden. Regeringen og KL vil samarbejde 
om at skabe de bedst mulige rammer for den videre udvikling af den kommunale sektor. 
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2. Kommunernes økonomiske rammer for 2020 

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 derved samlet set 261,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i 
medfør af DUT mv.  

Regeringen og KL er dertil enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan fri
give 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 moder
niserings- og effektiviseringsprogram således, at det kommunale udgiftsloft fremover ikke in
deholder 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 demografi
ske udvikling og udbygge kernevelfærden, herunder flere velfærdsmedarbejdere, til gavn for 
borgerne. 

Derudover prioriteres 0,1 mia. kr. i 2020 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med 
at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt 
ældre borgere. Endvidere omlægges puljen til en værdig ældrepleje på 1,0 mia. kr. i 2020 til 
særtilskud med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje.  

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2020 udgør 19,1 mia. kr., 
som sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. 

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både 
den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2020 overholdes i budgetterne og 
regnskaberne. For at understøtte aftaleoverholdelse og en sund økonomisk styring vil par
terne i fællesskab arbejde for at nedbringe kommunernes høje likviditet. Dette kan bl.a. gøres 
ved afvikling af den kommunale gæld.  

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de 
kommunale investeringer i 2020. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget 
af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægs
ramme. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftale
overholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2020. 

Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspo
tentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes en låne
pulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på 
de borgernære områder. 

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 modgå
ende regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.  
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Der er i lighed med Aftale om kommunernes økonomi for 2017 enighed om, at nogle kommu
ner skal have mulighed for at hæve skatten i 2020 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forud
sætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at 
understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i 
2020. Tilskudsprocenten kan højest 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 skat
tenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. 

Regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 
mia. kr. i 2020, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende 
økonomiske vilkår. 

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner 
forhøjes til 350 mio. kr. i 2020. Hertil afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på 
styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. 

Regeringen og KL er samtidig enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i 
den kommunale økonomi i 2020 med nedenstående forudsætninger. 

Tabel 1 

Balance for kommunerne i 2020 

Mio. kr., 2020-pl Aftale 

Serviceudgifter, netto 261.828 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 23.009 

Overførsler 73.807 

Udgifter til forsikrede ledige mv. 10.257 

Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) 19.100 

Øvrige udgifter 917 

Udgifter i alt 388.918 

Skatteindtægter -302.462 

Bloktilskud mv. -72.627 

Heraf betinget bloktilskud -4.000 

Beskæftigelsestilskud -10.257 

Øvrige indtægter -7.572 

Indtægter i alt  -392.918 

Regelforenklinger
Forenkling af regler rummer et betydeligt potentiale for enklere arbejdsgange og bedre sy
stemunderstøttelse i den offentlige sektor, hvorved der kan frigøres tid fra administration til 
kerneopgaver på de store velfærdsområder. Regeringen, KL og Danske Regioner er på den 
baggrund enige om at nedsætte en task force, der løbende skal identificere statslig regule
ring, som kan forenkles med bedre velfærd for øje. Task forcen skal ligeledes løbende drøfte 
konsekvenserne af den måde, som statslig regulering forvaltes i praksis. 
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Anvendelse af eksterne konsulenter  
Der er en høj faglighed i den offentlige sektor og mange dygtige medarbejdere. Dermed er 
der potentiale for at løse flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Det kan frigøre 
ressourcer til at forbedre velfærden. Regeringen, KL og Danske Regioner er på den bag
grund enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på veje til at nedbringe anvendel
sen af eksterne konsulenter i stat, kommuner og regioner og løbende følge op på, om udvik
lingen går i den rigtige retning. 

Velfærdsprioritering  
Kommunerne har siden kommunalreformen arbejdet med at skabe og hjemtage effektivise
ringsgevinster med henblik på at kunne forbedre den kommunale service og skabe råderum 
til nødvendige omstillinger. Det er blandt andet sket gennem innovation og udvikling af nye 
arbejdsmetoder, tilpasning af institutionsstrukturer, indførelse af ny teknologi, effektive indkøb 
mv.  

Borgerne forventer, at den offentlige service følger med udviklingen i den almindelige vel
stand. Samtidig er mange kommuner udfordret af, at der igennem mange år har været en be
vægelse fra land til by både mellem kommunerne og inden for kommunegrænserne. Det er 
en økonomisk udfordring i både tilflytnings- og fraflytningsområder. Regeringen og KL er 
enige om, at borgere i alle dele af landet kan forvente en god velfærdsservice.   

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at understøtte en fortsat udvikling af den 
kommunale opgaveløsning igennem et flerårigt strategisk samarbejde. Regeringen og KL er 
samtidig enige om, at de kommunale medarbejdere, ledere og politikere er de centrale aktø
rer, som skal drive denne omstillings- og udviklingsproces i tæt samspil med kommunens 
borgere. Regeringen og KL er derfor også enige om, at de gevinster, der realiseres i forbin
delse med samarbejdet, skal fastholdes i den enkelte kommune og bidrage til en videreudvik
ling af den borgernære velfærd med udgangspunkt i borgernes forventninger samt bidrage til 
finansieringen af nødvendige tilpasninger. 

Samarbejdet vil indeholde tre overordnede spor: 

• Innovation på velfærdsområderne 

• Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift 

• Flerårigt sigte i budgetsamarbejdet 

Innovation på velfærdsområderne 
Indholdet i og tilrettelæggelsen af den kommunale velfærdsservice ændrer sig løbende med 
henblik på at sikre, at borgerne får den bedst mulige velfærdsservice inden for de givne øko
nomiske rammer. Nogle ændringer er naturligvis drevet af ny lovgivning, men mange ændrin
ger er startet ”nedefra” og har ført til ændringer, der giver bedre velfærd for pengene. I nogle 
tilfælde har det også inspireret til ny lovgivning, som sikrer bedre rammer for indsatsen. Dette 
spor skal understøtte en fortsat udvikling med fokus på bl.a. forebyggelse, rehabilitering, hel
hedsorienterede indsatser og en sammenhængende offentlig sektor.  
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Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift 
Der er et vedvarende fokus i kommunerne på, at så mange ressourcer som muligt kommer 
ud og gør gavn på velfærdsområderne. Det har bl.a. været igennem mere effektive indkøb, 
administrative effektiviseringer, automatisering, standardisering, tværkommunale samarbej
der og nye organisationsformer i øvrigt mv. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne 
også i de kommende år vil have fokus på at frigøre ressourcer til borgernær velfærd bl.a. 
gennem administrative effektiviseringer, indkøb, digitalisering, automatisering mv.  

Regeringen og KL er enige om løbende at følge op på fremdriften i kommunernes arbejde med 
at frigøre ressourcer til velfærdsområderne og følge med i udviklingen af resultater. Som grund
lag for den opfølgning vil KL årligt udarbejde en redegørelse, som bl.a. beskriver, hvordan de 
identificerede muligheder for bedre ressourceudnyttelse bliver udbredt i kommunerne og giver 
indblik i udviklingen i de resultater, som kommunerne skaber for og med borgerne på de en
kelte velfærdsområder.  

Flerårigt sigte i budgetsamarbejdet 
Parterne er enige om i fællesskab at analysere og vurdere mulighederne for i højere grad at 
give elementer i økonomiaftalerne et flerårigt sigte med henblik på at understøtte kommuner
nes langsigtede planlægning.   

Øvrige økonomiske forudsætninger 
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 73,8 mia. kr. i 2020, 
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 
10,3 mia. kr. i 2020.  

De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2020 fremgår af boks 1. 
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Boks 1 

Øvrige økonomiske forudsætninger 

Bidrag til regionerne 

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2019 var 135 kr. pr. indbygger. 

Som følge af lov om erhvervsfremme, som udmønter aftale mellem den daværende regering og Dansk Fol

keparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018, er udviklingsbidraget for 2019 korrigeret til 

109 kr. pr. indbygger. For 2020 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsæt

telsen vil være et grundbidrag på 112 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på 

basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2019-2020 på 2,3 pct. inkl. medicin.  

Den kommunale balance i 2020 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede 

medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Kommunernes aktivitets

bestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen er i 2020 forudsat til 23.009 mio. kr. 

Pris- og lønudvikling 

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2019-2020 for de samlede udgifter 

inkl. overførsler på 2,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,7 pct. fra 2019-2020, og 

PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,9 pct. fra 2019-2020. Der er forudsat en satsreguleringsprocent for 2020 

på 2,0 pct.  
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3. Børn og unge 

Det er afgørende for børns læring, trivsel og udvikling, at de har adgang til dagtilbud og un
dervisning af høj kvalitet. Alle børn skal trives, udvikle sig og blive så dygtige, som de kan. 
Gode dagtilbud og en stærk folkeskole er samtidig en forudsætning for at modvirke negativ 
social arv og fremme integrationen af børn med anden etnisk baggrund. Derfor er det vigtigt, 
at alle børn – både børn med og uden særlige behov – udvikles og kan rummes i fællesska
bets institutioner.

Dagtilbud 
Det er afgørende, at alle børn får en god start på livet, og at der er lige muligheder for børn 
uanset social baggrund. Derfor er velfungerende dagtilbud afgørende. Størstedelen af dan
ske børn går i dagtilbud, som løfter en væsentlig samfundsopgave, men der er enighed om, 
at kvaliteten i de kommende år skal højnes til gavn for alle børn.  

Regeringen har med Retfærdig retning for Danmark aftalt at fremlægge en ambitiøs børne
plan, som skal forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner gennem en lang
sigtet investeringsplan frem mod 2025, der sammentænker normeringer, uddannelse, kvalitet 
og ledelse. Børneplanen vil bl.a. betyde, at der gradvist frem mod 2025 indføres lovbundne 
minimumsnormeringer i daginstitutioner, at der sikres uddannelse af mere pædagogisk per
sonale, og at der som følge af minimumsnormeringer ansættes pædagogisk personale ud 
over den forøgelse, der følger af det demografiske træk. 

Regeringen har tilkendegivet, at KL vil indgå i et fælles arbejde med at forberede et grundlag 
for børneplanen. Regeringen og KL er enige om at drøfte elementerne i planen løbende, lige
som andre relevante interessenter vil blive inddraget løbende.  

Regeringen og KL er derudover enige om at fortsætte samarbejdet om implementeringen af 
den pædagogiske læreplan samt at følge op på sidste års aftale om, at et kvalitetsløft kræver 
et fortsat fokus på gode data og viden med henblik på bl.a. at identificere faktorer, der kende
tegner dagtilbud af høj kvalitet. Dette skal understøtte kommunernes prioritering på området 
og den daglige ledelse. 

Folkeskolen 
Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressour
cer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Regeringen vil derfor 
bakke op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og KL har indgået om en ”Ny Start”. 
Regeringen og KL er desuden enige om i fællesskab at følge og fremme implementeringen af 
aftale om justeringer af folkeskolen fra januar 2019. Der er enighed om:  

• At kommunerne styrker kvaliteten i den understøttende undervisning, så alle elever ople
ver en varieret skoledag med differentierede undervisningsformer, åben skole, bevæ
gelse og lektiehjælp. Regeringen og KL vil følge op på, om de afsatte midler via kvalitets
løftet af den understøttende undervisning kommer eleverne til gavn. 
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• Målsætningen om fuld kompetencedækning udskydes fra 2020 til 2025, og delmålet om 
90 pct. kompetencedækning udskydes fra 2019 til 2021 med henblik på at styrke kom
munernes forudsætninger for at leve op til målsætningen og nedbringe brugen af vikarer 
i folkeskolen. Regeringen og KL er enige om, at det for kommunerne er muligt at bruge 
det statslige tilskud til kompetenceudvikling frem til 2025. 

Regeringen og KL er enige om, at KL vil blive inddraget i, hvordan der skal følges op på kvali
tetsløftet i den understøttende undervisning, herunder i udmøntningen af indholdskrav i kvali
tetsrapporten med henblik på, at kvalitetsrapporten i højere grad kan understøtte den lokale 
ledelse og kvalitetsudvikling. 

Folkeskolen skal bidrage til at sikre, at alle børn får gode udfoldelsesmuligheder. Parterne er 
enige om, at der igangsættes en evaluering af inkluderende læringsmiljøer med afsæt i ambi
tionen om, at alle elever i udgangspunkt skal modtage undervisning i almenmiljøet. Evaluerin
gen skal have fokus på elever med særlige behovs faglige udvikling og trivsel, ressource
trækket og rammerne for understøttelse i både almenmiljøet og på specialområdet. Det vil 
dertil blive belyst, om der i de lovgivningsmæssige rammer er hindringer for arbejdet med in
kluderende læringsmiljøer. Desuden vil der ses nærmere på, om der er gode erfaringer med 
fx mellemformer mellem almene og specialtilbud, institutionernes prioritering af ressourcer og 
en opfølgning på anbefalingerne fra inklusionseftersynet. 

Styrket tilgang til erhvervsuddannelserne 
Med udgangspunkt i aftalen Fra folkeskole til faglært af november 2018 er regeringen og KL 
enige om at bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. KL vil 
desuden understøtte kommunernes indfrielse af de nationale målsætninger om søgning til er
hvervsuddannelserne. Kommunerne vil udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsud
dannelserne og offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søg
ningen til erhvervsuddannelserne, hvis søgetallet ligger under 10 procent. KL vil blive inddra
get i opfølgningen på lovgivningen med det sigte, at den er udgiftsneutral. 

Eleverne i folkeskolen skal i højere grad udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse og 
have en mere sammenhængende introduktion til de mange muligheder, der findes. Derfor vil 
den enkelte kommune udarbejde en sammenhængende kommunal plan for indsatser vedr. 
unges afklaring af uddannelsesvalg, som understøtter, at kommunerne systematisk og aktivt 
arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Kommunerne opfordres herudover 
til at indgå samarbejder mellem erhvervsskoler og folkeskoler med henblik på at styrke prak
sisfagligheden i folkeskolen.  

Forberedende grunduddannelse 
Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at den ny Forberedende Grunduddan
nelse (FGU) kommer godt fra start. FGU løfter en vigtig opgave i forhold til at sikre, at unge 
uden uddannelse og job kommer godt videre efter grundskolen og rustes til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller opnå varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Regering og KL er 
enige om at følge tæt op på reformens økonomi og resultater. Regeringen og KL er enige 
om, at kommunerne aktivt støtter op om og prioriterer FGU’en som et tilbud til unge under 25 
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år, der har behov for faglig eller personlig afklaring, inden de kan påbegynde en ungdomsud
dannelse eller job. FGU skal være et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres 
fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej. 

4. Det specialiserede socialområde 

Alle mennesker – uanset forudsætninger og opvækst – har ret til et liv med gode muligheder 
og til at være en del af fællesskabet. Et udsat barn må ikke blive en udsat voksen. Børn og 
unge med særlige behov skal have den hjælp, der skal til for, at de kan udvikle sig og trives. 
Og voksne med funktionsnedsættelser eller sociale problemer skal støttes, så de bedst mu
ligt kan mestre eget liv.  

Stadig flere børn og voksne rammes imidlertid af en psykiatrisk lidelse. Det er en bekym
rende udvikling og en stor økonomisk udfordring for kommunerne. Kommunerne har således 
de seneste år oplevet et udgiftspres på området som følge af, at flere borgere søger hjælp på 
socialområdet. Samtidig oplever både medarbejdere og borgere, at det kan være vanskeligt 
at navigere i de mange regler, der er for hjælpen til borgere med komplekse udfordringer. 
Derfor er der behov for at skabe rammerne for, at medarbejdernes faglighed kan sættes 
bedre i spil, så sociale indsatser over for borgerne får et mere sammenhængende, helheds
orienteret og langsigtet fokus.  

Barnet i centrum 

Kommunerne har gennem en årrække haft fokus på den tidlige og forebyggende indsats og 
foretaget omlægninger på området. Det er fornuftige tiltag, fordi investeringer i tidlige indsat
ser både menneskeligt og økonomisk ofte kan svare sig. Men samtidig kan der konstateres 
en markant stigning i antallet af børn og unge med psykiske diagnoser og mistrivsel, og an
bragte unge klarer sig fortsat markant dårligere senere i livet. 

Hvis udsatte børn skal løftes til at klare sige bedre, skal vi have brudt de mønstre, der forrin
ger deres muligheder og fremtidsudsigter. Vi skal investere i tidlige indsatser, vi skal handle 
på baggrund af viden, og vi skal give socialrådgivere og andre fagpersoner de bedste mulig
heder for at sætte barnet og familien i centrum uden unødigt bureaukrati. Der er imidlertid 
stadig begrænset konkret viden om de forebyggende indsatsers kortsigtede og langsigtede 
effekter. Arbejdet med målrettede investeringer skal derfor fortsat udvikles, fordi langsigtede, 
strategiske investeringer kan gavne den enkelte borger og samfundet som helhed. 

Regeringen og KL er derfor enige om at drøfte, hvordan vi kan tilbyde udsatte børn en tidli
gere og mere sammenhængende indsats, hvor fx sundhedsplejersker, skole og familiebe
handlere mv. er samlet om at støtte barnet og familien. Regeringen og KL er desuden enige 
om at sikre, at reglerne understøtter, at barnet får den bedst mulige indsats, og et fælles ar
bejde skal derfor afdække regelgrundlaget og den kommunale praksis på området. 

Et nyt og fælles samarbejde  

Der har været en betydelig stigning i antallet af borgere, som modtager en social indsats efter 
serviceloven. Det skyldes både en omlægning mod tidligere og lettere indsatser, og at der 
har været en positiv udvikling i levetiden hos borgere med visse typer af fysiske og psykiske 
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handicaps, men også en udvikling, hvor flere børn og voksne diagnosticeres med en psykia
trisk lidelse. Det udfordrer kommunerne.  

Parterne vil derfor igangsætte et nyt og fælles samarbejde og i fællesskab undersøge, hvad 
der ligger bag den store aktivitetsstigning, der har været på socialområdet. Et fælles arbejde 
skal danne grundlag for en drøftelse af, hvordan indsatsen tilrettelægges og prioriteres mest 
hensigtsmæssigt for forskellige målgrupper. I arbejdet inddrages kommunernes erfaringer 
med rehabilitering og med at iværksætte hurtige og lette forebyggende indsatser, som kan 
støtte borgerne, inden de får behov for mere indgribende indsatser. Herudover vil erfaringer 
fra udlandet blive inddraget i arbejdet. 

Regeringen og KL vil som en del af det nye, fælles samarbejde også undersøge kommuner
nes tildeling (visitation) til konkrete indsatser på det specialiserede voksenområde, ligesom 
parterne vil afdække, om der er behov for at give kommunerne bedre lovgivningsmæssige 
rammer for at arbejde forebyggende. Endelig vil parterne igangsætte initiativer, der bidrager 
til at skabe mere gennemsigtighed i takststrukturen.   

Regeringen og KL vil invitere Folketingets partier og relevante interessenter til at være en del 
af det nye, fælles samarbejde.  

En helhedsorienteret indsats for borgere er med komplekse problemer 
Et bredt flertal i Folketinget har indgået en principaftale om en ny hovedlov, som skal skabe 
rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse behov med det for
mål, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Regeringen vil sam
tidig have et særligt fokus på de allermest udsatte. 

Borgere er hele mennesker, der skal behandles sådan. Regeringen og KL er derfor enige 
om, at borgere med komplekse problemer skal modtage en sammenhængende og helheds
orienteret indsats. Den kommende, nye hovedlov om en helhedsorienteret indsats til borgere 
med komplekse problemer og lovgivningen om den sammenhængende ungeindsats skal un
derstøtte denne indsats. Loven vil skabe grundlag for, at kommunerne på baggrund af en 
konkret individuel vurdering kan tilbyde borgeren en samlet indsats på tværs af social-, be
skæftigelses-, sundheds- og uddannelsesområdet. For borgere, der ønsker at modtage en 
helhedsorienteret indsats efter den nye hovedlov, vil denne således erstatte indsatsen efter 
sektorlovene. KL vil blive inddraget i arbejdet med den nye hovedlov. 

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at forberede implementeringsunderstøttelsen af 
den nye hovedlov, som mange steder vil forudsætte en væsentlig omstilling af den nuvæ
rende indsats for borgere med komplekse behov. 

Tæt samarbejde om bedre data 

Regeringen og KL er samtidige enige om at fortsætte det tætte samarbejde om bedre data på 
socialområdet bl.a. med et særligt fokus på tilvejebringelse af sammenlignelige, individbase
rede udgiftsdata og på at udbygge den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM). Bedre 
data på socialområdet kan sikre bedre kvalitet og styringsmuligheder for kommunerne, regio
nerne og staten ved at give større viden om indsatser, omkostninger og effekten af de kon
krete sociale indsatser. 
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Rimelig individuel tilpasning 
Regeringen og KL er enige om, at retten til rimelig individuel tilpasning tydeliggøres i lov om 
forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap i forhold til dagtilbud til børn og i forhold 
til folkeskolen. Parterne er enige om, at en sådan tydeliggørelse ligger inden for de eksiste
rende økonomiske rammer. 

Mere nuancerede danmarkskort 
Parterne er enige om, at det er væsentligt løbende at have fokus på udviklingen i kvaliteten af 
kommunernes sagsbehandling på socialområdet, idet høj kvalitet i sagsbehandlingen er af
gørende for borgernes retssikkerhed. Parterne er ligeledes enige om, at de årlige danmarks
kort over afgørelsesprocenter i Ankestyrelsen vil kunne bidrage til denne vigtige dagsorden, 
men at de i den nuværende udformning giver et for unuanceret billede af kvaliteten i sagsbe
handlingen. Regeringen og KL vil derfor samarbejde om at tilvejebringe et forbedret data
grundlag, så fremtidige danmarkskort bliver mere nuancerede. 

Ungdomskriminalitet  
Regeringen og KL er enige om, at der skal foretages en evaluering af ungdomskriminalitets
reformen, som blandt andet skal se på, om reformens økonomiske konsekvenser lever op til 
det forudsatte. Evalueringen skal bl.a. følge op på udviklingen i antallet af sager og indholdet 
i nævnets afgørelser 

Selvmøderprincip 

Selvmøderprincippet indebærer, at borgere selv kan henvende sig til og blive indskrevet på 
herberger, kvindekrisecentre og i forbindelse med ambulant alkoholbehandling uden en for
udgående kommunal visitation. Der ligger væsentlige hensyn bag selvmøderprincippet – som 
derfor fastholdes – ikke mindst hensynet til at kunne yde akut hjælp. Kommunerne oplever 
imidlertid en udvikling, hvor tilbud omfattet af selvmøderprincippet har stigende priser, samti
dig med at de lovgivningsmæssige rammer kan udgøre en barriere for en helhedsorienteret 
hjælp til borgerne. Regeringen og KL er derfor enige om at iværksætte et arbejde, der skal 
munde ud i forslag til, hvordan der sikres bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, 
takster og den øvrige hjælp til borgerne. 

5. Sundhed og ældre 

Kommunerne indtager en central rolle i det nære sundhedsvæsen, hvor flere opgaver skal 
løses tættere på borgerne. En fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen er vigtig for at 
sikre sammenhængende og omkostningseffektive sundhedsindsatser til ældre og mennesker 
med kroniske sygdomme eller psykiske lidelser. Det er samtidig vigtigt at øge kvaliteten og 
synlighed om resultater i de opgaver, der løses i det nære sundhedsvæsen. 

De nationale mål på sundhedsområdet understøtter en udvikling i den kommunale sundheds
indsats med fokus på øget sammenhæng for patienterne og mest sundhed for pengene. Ud
viklingen af kvalitetsindikatorer på ældreområdet forventes tilsvarende at kunne bidrage til 
øget fokus på lokal kvalitetsudvikling og resultater for borgerne.  
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Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal styrke den nære sundhedsindsats, så 
uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehusene undgås, og der sikres større sammenhæng 
for patienterne i mere patientnære rammer. Regeringen og KL er derudover enige om skabe 
større lighed i sundhed ved bl.a. at styrke forebyggelsesindsatsen. Parterne er enige om, at 
kommunerne fortsat skal udvikle den kommunale forebyggelse af bl.a. rygning og overvægt.  

Fremtidens sundhedsvæsen 

Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark. Men der er også udfordringer – i dag og i de kom
mende år. Der kommer flere ældre, og antallet af personer med en eller flere kroniske syg
domme stiger, ligesom der kommer flere borgere med psykiske lidelser. Udviklingen risikerer 
at sætte sundhedsindsatser i kommuner og regioner under yderligere pres i de kommende 
år. Mange patienter vil have gavn af behandling tættere på eget hjem. Derfor er der behov for 
en styrket kvalitet med en bedre forebyggende indsats samt øget sammenhæng, lighed og 
nærhed i tilbuddene.  

Kommunerne har de seneste år styrket og udbygget deres sundhedstilbud, herunder til bor
gere med kroniske lidelser. Der er på den baggrund behov for nye spor i indsatsen for de kro
niske patienter. 

Regeringen har tilkendegivet, at den vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en 
sundhedsaftale. Forud for et regeringsudspil på området ønsker regeringen en inddragende 
proces, så KL, Danske Regioner, personalegrupper og øvrige interessenter kan drøfte udfor
dringerne på området og komme med input til løsninger herpå. KL og Danske Regioner ind
drages løbende heri. En større sammenhæng kræver blandt andet et styrket samarbejde 
mellem de centrale aktører – praktiserende læger, kommuner og regioner. 

Antallet af ældre borgere og personer med kroniske lidelser forventes at stige i de kommende 
år. Udviklingen risikerer at sætte sundhedsindsatser i kommuner og regioner under yderligere 
pres i de kommende år. Regeringen, Danske Regioner og KL vil gennem en analyse under
søge mulighederne for omkostningseffektive løsninger uden for hospitalerne med fokus på 
forudsætningerne for og potentialerne i at løse udvalgte opgaver uden for hospitalerne. 

Kommunerne indtager i dag en væsentlig rolle i sundhedsvæsenet, hvor flere opgaver skal 
løses tættere på borgerne. Kommunerne har et godt udgangspunkt for at videreudvikle det 
nære sundhedsvæsen i form af hjemmesygepleje, midlertidige pladser, sundhedscentre, træ
ningsfaciliteter mv. De kommunale sundhedstilbud nær borgerne skal sikre bedre sammen
hænge for patienterne og medvirke til at forebygge indlæggelser, så sygehusene aflastes. 

Den nære sundhed 
De nationale mål på sundhedsområdet understøtter en ambitiøs, fælles retning for udviklin
gen af området til gavn for patienterne. Kommunerne vil i det videre arbejde fortsætte kvali
tetsforbedringerne både i kommunerne og i samspillet mellem kommuner, almen praksis og 
sygehuse. Parterne er i forlængelse heraf enige om at fortsætte videreudviklingen af de af
talte underliggende indikatorer, som viser udviklingen for de nationale mål på relevante indi
katorer. 
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Deling af systematisk viden om indsatser og resultater i ældre- og sundhedsplejen i kommu
nerne er et vigtigt redskab til at understøtte sammenhængende patientforløb, kvalitetsudvik
ling samt styring og opfølgning i det nære sundhedsvæsen. Parterne er derfor enige om, med 
afsæt i kommunernes arbejde med Fælles Sprog III, at nedsætte en arbejdsgruppe i 2019, 
der skal tilvejebringe grundlaget for en indberetningsvejledning for kommunerne med henblik 
på systematisk ensartet kommunal indberetning. I forlængelse af aftale om kommunernes 
økonomi for 2019 stiller kommunerne data fra Fælles Sprog III til rådighed fra de første kom
muner i 2019 og fra alle øvrige kommuner med udgangen af 2020. 

Der er gennemført et fælles arbejde om den kommunale sundhedsindsats som opfølgning på 
sidste års økonomiaftale. I samarbejde med kommunerne er der i den forbindelse udarbejdet 
et inspirationskatalog baseret på kommunale erfaringer, som kan understøtte kommunernes 
samarbejde og udbredelse af god praksis. Parterne vil samle op på rapportens anbefalinger, 
og KL vil videreformidle inspirationskataloget.  

Den kommunale medfinansiering (KMF) har i 2018 været præget af større udsving end nor
malt, og der er derfor igangsat en analyse af de konstaterede udsving. Samtidig er den lø
bende kommunale afregning af KMF i 2019 fastfrosset svarende til de budgetterede udgifter. 
Regeringen tilkendegiver, at denne fastfrysning af den løbende kommunale afregning videre
føres i 2020. Parterne vil i efteråret 2019 drøfte resultaterne af den igangsatte analyse, her
under efterreguleringen. 

En tryg alderdom 
Den demografiske udvikling med et stigende antal plejekrævende ældre borgere stiller til sta
dighed krav til nye måder at løse opgaverne på i ældreplejen. Det indebærer et bredt fokus 
på en effektiv og innovativ opgaveløsning i kommunerne samt en statslig regulering på områ
det, der understøtter dette.  

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at identificere nye veje til håndtering af de 
demografiske udfordringer på ældreområdet. Det handler i høj grad om at hjælpe de ældre til 
at bibeholde deres funktionsevne og helbredstilstand så længe som muligt, så de kan være 
så selvhjulpne som muligt. Det handler derudover om, at de medarbejdere, der skal løfte op
gaven, er motiverede og oplever dokumentationskrav som meningsfulde og nødvendige. 
Konkret vil regeringen og KL igangsætte et arbejde, der skal undersøge, hvorfor nogle cen
trale og decentrale dokumentationskrav i ældreplejen opleves som unødvendige med det mål 
at reducere dokumentationsbyrden. Arbejdet skal have fokus på at frigøre tid til indsatsen for 
de ældre og dermed understøtte værdighed og selvbestemmelse for den enkelte ældre bor
ger. 

Parterne er samtidig enige om fortsat at understøtte et løbende fokus på kvaliteten og resul
taterne af indsatsen. På baggrund af afrapporteringen fra arbejdsgruppen for udvikling af 
kvalitetsindikatorer i ældreplejen er der opstillet tre kvalitetsindikatorer på ældreområdet, som 
skal styrke fokus på kvaliteten og effekten af indsatserne i ældreplejen. 

Indikatorerne indgår i den løbende lokale kvalitetsudvikling og offentliggøres samlet en gang 
årligt. Regeringen og KL er enige om at følge op på kvalitetsindikatorerne og datagrundlaget i 
ældreplejen. Der er enighed om løbende at vurdere behovet for justeringer og evt. udvikling 
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af nye kvalitetsindikatorer. Der er endvidere enighed om, at der i forlængelse af anbefalin
gerne fra arbejdsgruppen for udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen etableres én sam
let årlig national brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp og på 
plejecentre. Regeringen og KL drøfter den nærmere tilrettelæggelse.  

Mere personale og bedre arbejdsforhold 
Social- og sundhedspersonale og sygeplejersker varetager en lang række kerneopgaver i 
ældreplejen og i det offentlige sundhedssystem, og det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med 
medarbejdere til at sikre, at alle borgere og patienter får den bedste behandling og pleje.  

Det er en fælles ambition, at der skal uddannes og ansættes flere social- og sundhedsmedar
bejdere, at arbejdsforholdene forbedres, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid 
og at nedbringe sygefravær, samt at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. 
Udfordringerne er sammensatte, og der er flere veje til at løse dem. Noget skal løses inden 
for sektorernes eget arbejdsgiveransvar, noget skal understøttes via fælles tiltag. Regerin
gen, KL og Danske Regioner er i forlængelse heraf enige om at nedsætte en task force, der 
frem mod et sundhedsudspil får til opgave at drøfte vejene til realisering heraf over de kom
mende år, herunder en langvarig plan for rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere. 

6. Psykiatri 

Der er enighed om, at psykiatrien er et væsentligt fokusområde, som skal styrkes. Det skal 
bygge ovenpå tidligere prioriteringer. Med finansloven for 2019 og Aftale om satspuljen på 
sundhedsområdet for 2019-2022 blev der afsat ca. 0,3 mia. kr. årligt, hvoraf mere end 0,2 
mia. kr. er permanente, til en styrkelse af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser på 
tværs af kommuner og regioner mv. Midlerne skal bl.a. skal gå til etablering af tidligere og let
tilgængelige indsatser for særligt børn og unge med psykisk mistrivsel og psykiske lidelser, 
en styrkelse af psykologbehandlingen for angst og depression, bedre sammenhæng på tværs 
af indsatser samt en bedre og mere intensiv behandling af de mest syge psykiatriske patien
ter. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommuner og regioner vil arbejde mål
rettet på at implementere initiativerne fra de to ovenfor nævnte aftaler med henblik på at 
styrke indsatsen for mennesker med psykiske lidelser eller tegn herpå. 

10-årsplan for psykiatri  
Det er en væsentlig prioritering for regeringen og KL at styrke psykiatrien. Regeringen vil løfte 
psykiatrien og vil igangsætte et arbejde med henblik på at udarbejde en 10-årsplan for psyki
atrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, ned
bringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom. Planen 
vil bl.a. indeholde initiativer målrettet forebyggelse af psykisk sygdom, bedre sammenhæng i 
behandlingsforløb, en udvidelse af psykologordningen samt forøget kapacitet i psykiatrien.  

Regeringen tilkendegiver, at KL og Danske Regioner vil blive inddraget i arbejdet med en 10- 
årsplan, så lokal forankring og ejerskab sikres med henblik på at gøre en forskel for menne
sker med psykiske lidelser. 
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Sammenhæng i indsatsen for borgere med psykisk sygdom og  
samtidigt misbrug 
Mennesker, der har brug for behandling af både psykiske lidelser og misbrug, oplever alt for 
ofte, at hjælpen er usammenhængende og utilstrækkelig. Parterne er derfor enige om, at der 
er behov for at ændre den nuværende ansvarsfordeling mellem regioner og kommuner for 
denne gruppe mennesker med henblik på at sikre en mere sammenhængende og helheds
orienteret indsats.  

En ændret ansvarsfordeling skal ses i sammenhæng med udviklingen af det øvrige psykiatri
ske område. Regeringen vil som led i udarbejdelsen af en 10-årsplan for psykiatrien under
søge modeller for en ændret ansvarsfordeling som en af de første prioriteter. KL og Danske 
Regioner vil blive inddraget i dette arbejde. 

Særlige pladser i psykiatrien 
Som led i indsatsen for at foregribe vold og udadreagerende adfærd på landets botilbud er 
der med tidligere satspuljeaftaler tilvejebragt medfinansiering til etablering af 150 nye særlige 
pladser i psykiatrien. Pladserne er målrettet en særligt udsat gruppe af borgere med svære 
psykiske lidelser og særlige sociale problemer, og som vurderes til at være eller i risiko for at 
blive til fare for andre. Der er medio 2019 etableret 135 pladser.  

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at indsatsen over for den særlige gruppe 
af borgere er vigtig. Parterne konstaterer samtidig, at udnyttelsesgraden for pladserne er sti
gende efter en lovændring i foråret 2019, der justerede visitationskriterierne, men fortsat er 
for lav. Der er i forlængelse heraf enighed om, at de særlige pladser og integrationen med 
den øvrige psykiatri og socialpsykiatri tages op i den kommende 10-årsplan for psykiatrien. 

7. Beskæftigelse 

Kommunerne overtog det samlede ansvar for beskæftigelsesindsatsen i 2009. Siden har job
centrenes opgaver og rammer undergået væsentlige ændringer. Refusionsreformen har bl.a. 
betydet, at kommunerne har fået et mere entydigt incitament til at investere i effektive indsat
ser, der virker for den enkelte borger. Samtidig har bl.a. reformen af førtidspension og fleks
job betydet, at dele af beskæftigelsesindsatsen i højere grad har fokus på at hjælpe ledige 
med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet. Der er således sket en udvikling i sammen
sætningen af de borgere, som får en indsats i jobcentrene – og derved i jobcentrenes rolle og 
opgaver.  

I de seneste år er der sket en stigning i jobcentrenes administrative udgifter samtidig med, at 
antallet af offentligt forsørgede er faldet markant. Det kan fx skyldes ændringen i målgruppe
sammensætning, krav i lovgivningen og kommunernes øgede incitament til at investere i en 
aktiv indsats. Det er vigtigt, at ressourcerne investeres i de indsatser, der gør størst gavn for 
borgerne. Tidligere analyser peger på, at der er en variation i jobcentrenes ressourceforbrug 
og borgernes overgang til beskæftigelse. Analyserne kommer imidlertid ikke med entydige 
svar på, hvilke jobcentre der får mest ud af ressourcerne og hvorfor.  
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Regeringen og KL vil derfor igangsætte et opfølgende arbejde, der skal undersøge udviklin
gen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil. Derudover skal arbej
det tage skridtet videre fra benchmarking til benchlearning med henblik på at udvikle kommu
nernes indsats og sikre rammerne for en effektfuld og effektiv indsats. Arbejdet skal bidrage 
til at udbrede virksomme metoder og tilgange i beskæftigelsesindsatsen.  

Der igangsættes derudover en særskilt kortlægning og undersøgelse af integrationsindsatser 
og -projekter med henblik på at understøtte en mere sammenhængende og effektiv indsats 
med særligt fokus på at øge beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og flygtninge. 
Der vil blive lagt vægt på at samle eksisterende dokumentation med henblik på at belaste 
medarbejderne inden for området mindst muligt. 

Regeringen og KL er enige om at videreudvikle myndighedssamarbejdet International Citizen 
Services. Regeringen og KL drøfter derfor, om samarbejdet kan forenkles ved, at en række 
borgerservices overflyttes fra staten til kommunerne. Regeringen og KL ønsker at sikre åb
ningstider, der matcher den lokale efterspørgsel. Antallet af konkrete lokationer af yderligere 
ICS-centre drøftes ligeledes.  

Der har vist sig en problemstilling på pensionsområdet om efterregulering af pension, hvor 
afgørelser fra Ankestyrelsen har medført, at Udbetaling Danmark skal ændre sin praksis. 
Denne ændring indebærer væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Udbe
taling Danmark. Der pågår et arbejde om håndtering af problemstillingen. 

Regeringen og KL anerkender begge problemstillingen. Parterne er derfor enige om, at der 
som opfølgning på Aftale om kommunernes økonomi for 2020 umiddelbart efter indgåelse af 
en aftale, skal være en dialog mellem parterne med henblik på at sikre en fælles håndtering 
af problemstillingen.  

Parterne er enige om at samle op på erfaringer med Udbetaling Danmark, herunder de 
økonomiske resultater og organisatoriske styringsmekanismer.   
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8.  Klima

Verden og Danmark står i en klimakrise, der stiller højere krav end nogensinde før til ambiti
onsniveauet på hele det grønne område.  

Regeringen har med Retfærdig retning for Danmark sat en ny retning, hvor Danmark vil 
hæve ambitionerne for klima, miljø og natur. Danmark skal være en grøn stormagt og påtage 
sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Derfor har regeringen sat et meget 
ambitiøst mål om, at Danmark skal reducere sine udledninger af drivhusgasser med 70 pct. i 
2030 ift. 1990. 

Det kræver en enorm indsats, der skal forankres bredt i den offentlige sektor. Det gælder 
både i staten, kommunerne og regionerne.  

Regeringen vil løbende inddrage KL og Danske Regioner samt andre relevante interessenter 
i arbejdet med den grønne omstilling med det mål for øje at sikre en solid kvalificering og for
ankring af den samlede klimaindsats. KL vil medvirke aktivt i arbejdet og bidrage med input 
på baggrund af kommunernes lokale erfaringer.  

Det gælder bl.a. på forskellige områder som fremme af en strategi for cirkulær økonomi, om
stilling til et mere energieffektivt samfund, klogere affaldssortering og omstilling af den offent
lige sektors indkøb, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling. 

9. Øvrige områder  

Verdensmål  
Regeringen og KL er enige om aktivt at arbejde for FN's 17 verdensmål. Verdensmålene og 
2030-dagsordenen sætter retningen for en mere bæredygtig fremtid, hvor der er fokus på 
økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Kommunerne står for hovedparten af den 
borgernære velfærd. Aftalen om kommunernes økonomi for 2020 er på den baggrund et vig
tigt bidrag til implementeringen af verdensmål 3 (sundhed og trivsel), verdensmål 4 (kvalitets
uddannelse) og verdensmål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund), som bringer Danmark i 
en mere bæredygtig retning.  

It-system til beregning af ejendomsskat  
Regeringen og KL er enige om, at Skatteministeriet overtager kommunernes it-system E&E 
(Ejendomsskat og Ejendomsbidrag). Skatteministeriet overtager E&E til den forventede an
lægsværdi. Der er enighed om de kommunaløkonomiske konsekvenser heraf. 

COI 
Der var i foråret 2019 enighed om en ny strategi for COI, hvor fokus er på at understøtte in
novationsfokus i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor samt bidrage til 
udbredelse af velafprøvede teknologiske løsninger og nye, lovende teknologier. Regeringen, 
KL og Danske Regioner er som opfølgning herpå enige om at forlænge bevillingen til COI til 
og med 2021. 
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Kommunale samarbejder 
Regeringen og KL er enige om, at øget kommunalt samarbejde om myndighedsopgaver kan 
understøtte den faglige kvalitet på områder med behov for særlig ekspertise. Regeringen og 
KL vil derfor igangsætte et arbejde med at udarbejde forslag til nye samarbejdsmuligheder 
om myndighedsopgaver på udvalgte opgaveområder. Der tages udgangspunkt i en model 
med frivillig delegation af myndighedsopgaver mellem kommunalbestyrelser, der samtidig 
sikrer en klar ansvarsplacering, herunder på det politiske niveau, for de opgaver, der indgår i 
et samarbejde. Der er også enighed om at drøfte kommunale ønsker om mere fleksibel ad
gang til at samarbejde om løsning af driftsopgaver. 

Parallelsamfund 
En bred kreds af partier i Folketinget vedtog i foråret 2018 en aftale om opgør med 
parallelsamfund. Her spiller kommunerne en central rolle i opgøret med ghettoområderne, 
hvor der i de kommende år skal gennemføres gennemgribende fysiske forandringer i de 
udsatte boligområder. Det er en markant omstillingsproces, og det kræver en lang og 
konstant indsats.  

Regeringen og KL er derfor enige om at følge tæt op på den implementeringsproces, som er i 
gang, herunder at følge op på økonomien. Det er en forudsætning for økonomien, at Lands
byggefonden – inden for rammerne af de gældende regler for tildeling af støtte – dækker 
udgifter til støtteberettiget renovering, huslejenedsættelser, boligsociale indsatser, indfrielse 
af restgæld, infrastrukturforbedringer og nedrivninger i de udsatte boligområder. 
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Bilag 1. En brugervenlig 
digital offentlig sektor 

Danmark er i front, når det gælder offentlig digitalisering. Det tætte samarbejde mellem kom
munerne, regionerne og staten gør, at den offentlige sektor i dag kan tilbyde en effektiv og 
tidssvarende service til gavn for danskerne. Selvbetjeningsløsninger, NemID og Digital Post 
gør hverdagen nemmere, og tilfredsheden med løsningerne er høj. Den digitale udvikling vil 
også i de kommende år muliggøre en hurtigere og nemmere service og bidrage til at styrke 
velfærden. Samtidig er vi nået langt med at opbygge en fælles infrastruktur på sundhedsom
rådet, som binder sundhedsindsatsen i kommuner, regioner og praksissektoren sammen til 
gavn for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at fortsætte det tætte samarbejde og 
videreføre initiativerne i digitaliseringspagten fra foråret 2019. Det skal bidrage til, at den of
fentlige sektor fortsat opfylder borgernes forventninger til en digital og sammenhængende 
service. 

Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur 
Danmarks digitale infrastruktur skal fremtidssikres, så borgerne fortsat møder sikre, fleksible 
og brugervenlige løsninger. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om finansie
ringen af næste generation af MitID, NemLog-in og Digital Post. Det centrale nettofinansie
ringsbehov udgør i perioden 2018-2031 1,5 mia. kr. For 2020 er den kommunale og regionale 
andel af det centrale nettofinansieringsbehov henholdsvis 47,6 mio. kr. og 23,8 mio. kr.  

Implementeringen af de nye infrastrukturløsninger er en betydelig opgave og udgift for både 
kommuner, regioner og statslige myndigheder. Som hidtil afholdes de enkelte myndigheders 
omkostninger til lokale omstillinger af myndighederne selv. 

Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en investeringsfond på 200 
mio. kr. i perioden 2019-2022, der skal sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i 
fremtidens offentlige sektor. Investeringsfonden skal blandt andet medfinansiere 15 signatur
projekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner. Parterne er enige om at udmønte 
20,0 mio. kr. i 2019 og 47,0 mio. kr. i 2020 til signaturprojekter. 

Regeringen, KL og Danske Regioner endvidere enige om at fortsætte arbejdet med telemedi
cinsk tilbud til borgere med hjertesvigt i regi af den nationale bestyrelse for sundheds-it.  
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Bedre overblik og mere gennemsigtighed 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere Mit Overblik, der skal give bor
geren adgang til egne væsentlige data på en lettilgængelig måde i årlige etaper frem mod 
2024. På kommunernes område er parterne enige om, at oplysninger om økonomiske ydel
ser løbende gøres tilgængelige på Mit Overblik i 2020. På sundhedsområdet er parterne 
enige om, at oplysninger fra aftaleoversigt og stamkort tilsluttes Mit Overblik i takt med kom
munernes og regionernes implementering af Et samlet patientoverblik. 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte det tætte samarbejde om at 
skabe en digital og brugervenlig offentlig sektor. Parterne er derfor enige om at bekræfte den 
økonomiske ramme for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 for den reste
rende periode.  

Parterne er endvidere enige om, at det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering og data 
skal tilrettelægges på en enkel og fleksibel måde med mulighed for løbende prioritering af ini
tiativer og indsatser. Derfor etableres en ny og mere enkel governancestruktur. 

Yderligere er parterne enige om at drøfte det fremtidige fællesoffentlige samarbejde om digi
talisering i foråret 2020 med henblik på en aftale i forbindelse med aftalerne om den kommu
nale og regionale økonomi for 2021. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er i den forbindelse enige om at tilbageføre i alt 15 mio. 
kr. til kommunerne i 2019-2021 og 4 mio. kr. til regionerne i 2019.  

Cyber- og informationssikkerhed 
Det er afgørende for tilliden til den offentlige sektor, at myndighedernes forvaltning af data 
sker på en gennemsigtig og sikker måde. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om 
at prioritere arbejdet med cyber- og informationssikkerhed på tværs af den offentlige sektor. 

Sundhedssektorens parter har i fællesskab udarbejdet en strategi for cyber- og informations
sikkerhed i sektoren med 17 konkrete indsatser. I forlængelse af strategien er parterne endvi
dere enige om i fællesskab at analysere og konkretisere behov og prioriteringer for sund
hedssektorens trinvise styrkelse af cyber- og informationssikkerheden med udgangspunkt i 
en risikobaseret tilgang. 

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet frem mod aftalerne om den kommunale og regio
nale økonomi for 2021. 

Opfølgning på Strategi for digital sundhed 2018-2022 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at understøtte sammenhæng og et bedre 
digitalt samarbejde med et samlet patientoverblik for patienter, pårørende og sundhedspro
fessionelle. Parterne har påbegyndt implementering af de fælles løsninger Aftaleoversigt og 
Fælles Stamkort med fælles takt i indsatsen. Der er enighed om, at alle kommuner og regio
ner har taget løsningerne i brug inden udgangen af tredje kvartal 2021. Tidsplanen forudsæt
ter, at der er enighed mellem parterne om, at staten har leveret de nødvendige forudsæt
ningsskabende leverancer senest 1. januar 2020. I regionerne foretages fuld integration i de 
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elektroniske patientjournaler. Der udmøntes i alt 60 mio. kr. fra Digitaliseringsfonden til arbej
det i 2019, hvilket medfører, at der overføres 10 mio. kr. til kommunerne og 10 mio. kr. til re
gionerne.  

Endvidere er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at benytte patientrapporterede 
oplysninger (PRO) til at samarbejde om patientcentreret behandling inden for hjerterehabilite
ring og diabetes. Parterne gennemfører derfor en række piloter i 2020 med henblik på at for
berede national udbredelse. 

Digitalt sundhedskort 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udvikle et digitalt sundhedskort til de 
borgere, som ønsker det. Et digitalt sundhedskort skal være med til at lette borgernes hver
dag og skabe en fleksibel og tidssvarende service. Parterne er enige om at arbejde for, at en 
væsentlig del af borgerne på sigt vælger kun at have det digitale sundhedskort. Kommuner 
og regioners omkostninger til udvikling af sundhedskortet på i alt 8 mio. kr. finansieres af mid
ler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og driftsudgifter finansieres af bevillingen til 
den fællesoffentlige infrastruktur. Parterne er enige om, at det er ambitionen, at relevante of
fentlige ID-beviser på sigt skal være digitale, så borgerne har de offentlige løsninger lige ved 
hånden. 

Fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at udgifter til drift, vedligehold og udvikling 
af en række fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet udgør 75,6 mio. kr. (2019-pl) i 
2020, heraf 37,0 mio. kr. fra regionerne og 23,7 mio. kr. fra kommunerne. Heri indgår 3,4 mio. 
kr. til drift af nye forretningsservices og 7,8 mio. kr. til drift af en række MedCom-løsninger. 
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4. september 2019 

1. Indledning 

Sundhedsvæsenet gennemgår i disse år en markant udvikling. Regionerne, sygehusene og 
personalet står helt centralt heri og leverer gode resultater med fortsat forbedring af behand
lingen for borgerne. Flere overlever alvorlig sygdom, fx inden for hjertesygdomme og kræft, 
og patienterne venter i kortere tid på en sygehusoperation. Regeringen og Danske Regioner 
er enige om at fortsætte udviklingen. 

Regeringen og Danske Regioner er enige om ambitionerne for videreudviklingen af sund
hedsvæsenet med fokus på styrket sammenhæng, forebyggelse og lighed. Regeringen og 
Danske Regioner vil samarbejde tæt om at realisere ambitionerne.  

Den demografiske udvikling betyder flere ældre og et øget behandlingsbehov i sundhedsvæ
senet. Med aftalen sikres, at der følger penge med til dækning af det demografiske træk, når 
der bliver flere patienter. Samtidig kan stigende medicinudgifter dækkes, og det vil give mu
lighed for løft af kapaciteten og mere personale.   

Aftalen betyder også en afvikling af det hidtidige omprioriteringsbidrag på både sundhedsom
rådet og på det regionale udviklingsområde, som blev indført fra 2016 som et årligt fald i ud
giftsrammerne. Dermed tages der ikke længere midler ud af områderne, men sikres i stedet 
øget frihed til lokale løsninger. 

Samtidig tages de første skridt til at realisere en fælles ambition om at uddanne og ansætte 
mere social- og sundhedspersonale og flere sygeplejersker, at forbedre arbejdsforholdene, at 
flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid og at nedbringe sygefravær, samt at udnytte 
medarbejdernes kompetencer bedst muligt. Udfordringerne er sammensatte, og der er flere 
veje til at løse dem. Regeringen og Danske Regioner nedsætter en fælles task force, der 
frem mod et sundhedsudspil får til opgave at drøfte vejene til realisering heraf over de kom
mende år, herunder en langvarig plan for rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere.  

Regeringen og Danske Regioner er enige om en fortsat dialog om fremtidens sundhedsvæ
sen. Regeringen vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en sundhedsaftale. Dan
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ske Regioner inddrages løbende i processen forud for et regeringsudspil. Rammen for et ud
spil er en videreførelse af et decentralt sundhedsvæsen, hvor regionernes driftsansvar vide
reføres, og regionerne har afgørende indflydelse og medbestemmelse på sundhedsområdet.  

Regeringen ønsker at gennemføre en selvstyrereform. Forud for et regeringsudspil på områ
det ønsker regeringen en inddragende proces med Danske Regioner, KL, personalegrupper 
og øvrige interessenter. 

Der er enighed om, at psykiatrien er et væsentligt fokusområde som skal styrkes. Regeringen 
vil igangsætte et arbejde med henblik på at udarbejde en 10-års plan for psykiatrien. Planen 
vil bl.a. indeholde initiativer målrettet forebyggelse af psykisk sygdom, bedre sammenhæng i 
behandlingsforløb, nedbringelse af ventetider og forøget kapacitet i psykiatrien. Regeringen 
tilkendegiver, at Danske Regioner og KL vil blive inddraget i arbejdet med en 10-års plan.  

Endelig er parterne enige om, at regionerne spiller en central rolle, når det gælder løsningen 
af de udfordringer, der handler om en velfungerende infrastruktur og kollektiv trafik, ren jord 
og drikkevand, og let adgang til gode uddannelser. Parterne er på den baggrund bl.a. enige 
om, at regionerne får en stærkere rolle i det grænseoverskridende samarbejde. 

2. Fremtidens sundhedsvæsen 

Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark. Regionerne leverer gode resultater med fortsat 
forbedring af behandlingen for borgerne (fx overlevelse inden for hjerter, kræft mv.), og fort
sat hurtig behandling for patienterne.  

Men der er også udfordringer – i dag og i de kommende år. Der kommer flere ældre, og an
tallet af personer med en eller flere kroniske sygdomme stiger, ligesom der kommer flere bor
gere med psykiske lidelser. Udviklingen risikerer at sætte sygehusene under yderligere pres 
de kommende år. Mange patienter vil have gavn af behandling tættere på eget hjem. Derfor 
er der behov for en styrket kvalitet med en bedre forebyggende indsats samt øget sammen
hæng, lighed og nærhed i tilbuddene.  

Regeringen har tilkendegivet, at den vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en 
sundhedsaftale. Forud for et regeringsudspil på området ønsker regeringen en inddragende 
proces, så Danske Regioner, KL, personalegrupper og øvrige interessenter kan drøfte udfor
dringerne på området og komme med input til løsninger herpå. Danske Regioner og KL ind
drages løbende heri.  

Rammen for et udspil er en videreførelse af et decentralt sundhedsvæsen, hvor regionernes 
driftsansvar videreføres, og regionerne har indflydelse og afgørende medbestemmelse på 
sundhedsområdet. Regionerne har en central rolle i udviklingen af et sammenhængende 
sundhedsvæsen, hvor borgeren samtidig oplever øget nærhed. Udviklingen skal ske i samar
bejde med almen praksis og kommunerne.  

Det er samtidig vigtigt, at kvaliteten og synlighed om resultater i de opgaver, der løses uden 
for sygehusene øges, så flere opgaver kan udføres i eller tæt på borgerens eget hjem. 
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Det er et fælles mål, at der sker en større aflastning af sygehusene for at sikre, at der også i 
fremtiden vil være kapacitet på sygehusene til at håndtere et stigende behandlingsbehov. 
Regionerne skal understøtte, at opgaver løses der, hvor opgaven løses mest omkostningsef
fektivt til størst gavn for patienterne. 

Det kræver blandt andet større sammenhæng og et styrket samarbejde mellem de centrale 
aktører – praktiserende læger, kommuner og regioner. 

3. Økonomiske rammer 

Med den samlede økonomi i aftalen for 2020 er regionernes udgifter i forlængelse af den de
mografiske udvikling, herunder udgifter til medicin, dækket. Samtidig er der skabt mulighed 
for et løft af kapaciteten, herunder mere sundhedspersonale.  

Aftalen indebærer følgende økonomiske elementer: 

• Rammen for de regionale driftsudgifter er fastsat med udgangspunkt i det regionale del
loft for sundhedsområdet i 2020 og det regionale delloft for driftsudgifter til regional ud
vikling i 2020. Samtidig afskaffes omprioriteringsbidraget på sundhedsområdet svarende 
til 60 mio. kr. og på udviklingsområdet svarende til 24 mio. kr. med virkning fra 2020. 

• Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med 1,5 mia. kr. i 
2020.  

• Der er med aftalen forudsat et regionalt teknologibidrag på 500 mio. kr. i 2020, som regi
onerne frigør, og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet.  

Der er som led i det regionale teknologibidrag enighed om en målsætning om, at regio
nerne arbejder målrettet for at omprioritere ressourcer fra administration til den patient
nære sundhed og borgernære opgaver. 

Der indgår videre en forudsætning om, at der frigøres midler i 2020 som følge af det fæl
lesoffentlige indkøbssamarbejde samt den regionale indkøbsstrategi, der skal frigive 
samlet 1,5 mia. kr. i 2020 i forhold til 2015.  

• Der er med aftalen forudsat frigjort 272 mio. kr. årligt i 2020-2025 gennem en bedre tilret
telæggelse af patientbehandlingen til gavn for både patient og økonomi i de nye kvali
tetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Halvdelen fastholdes i den enkelte region til øget 
behandlingskapacitet. De resterende 136 mio. kr. i 2020 er med økonomiaftalen for 2020 
prioriteret til ny sygehusaktivitet. Gevinsterne ligger ud over det aftalte teknologibidrag. 
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• Med aftalen fastsættes et niveau for de regionale anlægsudgifter på 7,3 mia. kr. i 2020. 
Der fastsættes et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 2,5 mia. kr. i 2020 
med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Anlægsniveauet for kvalitets
fondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2020, svarende til 4,8 
mia. kr. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres 
i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer. 

• Med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en deponeringsfritagel
sespulje på 400 mio. kr. i 2020, hvor der kan søges om dispensation for deponeringsfor
pligtigelsen i lånebekendtgørelsen. 

• Der hensættes i regionerne 1.176,5 mio. kr. i 2020 til finansiering af projekter med kvali
tetsfondsstøtte, med modsvarende finansiering af de enkelte regioners deponering via 
finansieringstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.  

• Der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag på 650 mio. kr. i 2020. 

Flytteudgifter 
Regeringen tilkendegiver, at der afsættes et driftstilskud på 100 mio. kr. i 2019 til Region 
Midtjylland til håndtering af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitets
fondsstøttet sygehusbyggeri. Hvis en lignende situation opstår fremadrettet i tilknytning til 
ekstraordinære flytteudgifter i de store kvalitetsfondsbyggerier, er regeringen indstillet på at 
drøfte en låneadgang.   

Anvendelse af eksterne konsulenter 
Der er en høj faglighed i den offentlige sektor og mange dygtige medarbejdere. Dermed er 
der potentiale for at løse flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Det kan frigøre 
ressourcer til at forbedre velfærden. Regeringen, KL og Danske Regioner er på den bag
grund enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på veje til at nedbringe anvendel
sen af eksterne konsulenter i stat, kommuner og regioner og løbende følge op på, om udvik
lingen går i den rigtige retning. 

Regelforenklinger 
Forenkling af regler rummer et betydeligt potentiale for enklere arbejdsgange og bedre sy
stemunderstøttelse i den offentlige sektor, hvorved der kan frigøres tid fra administration til 
kerneopgaver på de store velfærdsområder. Regeringen, KL og Danske Regioner er på den 
baggrund enige om at nedsætte en task force, der løbende skal identificere statslig regule
ring, som kan forenkles med bedre velfærd for øje. Task forcen skal ligeledes løbende drøfte 
konsekvenserne af den måde, hvorpå statslig regulering forvaltes i praksis. 

4. Behandlingsomstilling og god opgaveløsning 

Med henblik på at imødekomme udviklingen på sundhedsområdet og fortsat have kapacitet 
på sygehusene til at behandle de patienter, der i de kommende år har behov for specialiseret 
behandling, er parterne enige om at der er brug for en omstilling af sundhedsvæsenet med et 
større fokus på forebyggelse, tidligere indsatser og behandling uden for sygehusene.  
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Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om at videreføre den nye styringsmodel på 
sundhedsområdet, der blev aftalt med økonomiaftalen for 2019. Styringen afspejler, at det er 
en hovedprioritet at styrke sammenhængen for patienten. Derfor er det tidligere hovedfokus 
på sygehusaktivitet ændret til bredere mål for sammenhæng og omstilling af behandlingen. 
Samtidig styrkes rammerne for løbende at realisere gevinster fra den teknologiske udvikling 
mv.  

Med den nye styring er det tidligere årlige produktivitetskrav på 2 pct. og den statslige aktivi
tetspulje afskaffet. Det sikrer fleksible rammer for sygehuse og personale til at vælge de rig
tige løsninger for patienten og samtidig realisere den behandlingsomstilling, der giver øget 
nærhed og sammenhæng for patienten og samtidig frigør kapacitet på sygehusene.  

Hovedelementerne i den nye styring er et årligt teknologibidrag på 1/2 mia. kr. som regionalt 
finansieringsbidrag og en ny nærhedsfinansiering, der er en statslig finansiering på 1,5 mia. 
kr. betinget af, at regionerne realiserer en behandlingsomstilling.  

Teknologibidrag 
Teknologibidraget blev aftalt med økonomiaftalen for 2019 som den fremadrettede ramme for 
arbejdet med effektiviseringer på sundhedsområdet. Teknologibidraget udgør 1/2 mia. kr. årligt 
og tilvejebringes af regionerne gennem realisering af de løbende gevinster ved at moderni
sere og udvikle opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behandlingsmetoder og forbed
rede arbejdsgange. Det kan fx dreje sig om: 

• Målretning af ressourcer fra administration til patientnære indsatser. 

• Understøttelse af omkostningseffektiv og sammenhængende opgaveløsning gennem fæl
les løsninger, ny teknologi, nye behandlingsmetoder og forbedrede arbejdsgange samt at 
behandling ydes på det mest ressourceeffektive niveau. 

• Fortsat effektivisering og professionalisering af indkøb.  

Teknologibidraget fastholdes på sundhedsområdet som et årligt finansieringsbidrag til priori
tering af bedre behandling og kapacitet og tages dermed ikke ud af det regionale udgiftsloft. 
Der er fulde frihedsgrader for regioner for realiseringen af gevinsterne, herunder for lokale 
løsninger, idet der samtidig er enighed om, at gevinster ofte realiseres over en flerårig peri
ode, og at den regionale realisering sker på en hensigtsmæssig måde. 

Der er samarbejdet om at understøtte grundlaget for nye tilgange og udbredelse af bedste 
praksis inden for temaer, der følger af økonomiaftalen for 2019. Med udgangspunkt heri er 
der enighed om en række initiativer, der understøtter regionernes realisering af teknologibi
draget for 2020, jf. boks 1.  

Der er samtidig enighed om, at implementeringen af initiativerne indgår som en del af regio
nernes langsigtede planlægning. Der er desuden enighed om, at de identificerede potentialer 
og frigjorte ressourcer som følge af de gennemførte analyser forbliver i regionerne med hen
blik på øget behandlingskapacitet.  



Aftale om regionernes økonomi for 2020 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2020 . September 2019 40

-

-

-

-

-

-

-

-

Boks 1 

Gennemførte arbejder der understøtter teknologibidraget for 2020 

Der er iværksat følgende arbejder, som viser et potentiale og dermed danner grundlag for at frigøre ressour

cer til omsorg og nærvær. 

• Kapacitetsanvendelsen på de medicinske afdelinger 

I analysen er der anvist 20 konkrete initiativer, som nogle medicinske afdelinger har gode erfaringer 

med har et potentiale for at frigøre kapacitet på de medicinske afdelinger. Initiativerne vurderes at 

kunne frigøre sengedøgn og reducere indlæggelser og ambulante besøg for de medicinske patienter, 

ligesom initiativerne kan frigøre personaletid.  

• It-drift 

Analysen viser forskelle i regionernes it-løsninger og udgiftsniveauer og potentialer inden for basis-it, 

herunder drift af servere, netværk og supportenheder. Det påpeges samtidigt, at den nuværende orga

nisering og beslutningsstruktur i endnu højere grad kan understøtte samarbejde og tværgående konso

lidering. 

• Administration 

Analysen viser, at regionerne siden strukturreformen har arbejdet med at udvikle støttefunktionerne, og 

at alle regioner arbejder med at automatisere og standardisere opgaverne inden for økonomi- og HR

funktionerne. Det vurderes i analysen, at en øget standardisering, automatisering og specialisering in

den for økonomi- og HR-funktionerne vil understøtte en bedre ressourceanvendelse. Udvikling af opga

veløsningen giver samtidig mulighed for øget specialisering som grundlag for øget produktivitet eller 

kvalitet i opgaveløsningen. 

• Samarbejde om fællesoffentligt indkøb 

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at et tæt samarbejde om det offentliges indkøb rummer 

et væsentligt potentiale til at frigøre midler, som kan være med til at løfte den offentlige service. Der er 

iværksat en række indkøbsinitiativer, som bl.a. skal skabe rammerne for udbredelse af e-handel, sam

arbejde om køb af sundhedsartikler på tværs af kommuner og regioner, udvidelse af den fællesoffent

lige aftaledækning og forbedret compliance på fællesoffentlige aftaler.  

Der er samtidig enighed om nye fælles tiltag på udvalgte områder, jf. boks 2. 
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Boks 2 

Understøttende tiltag i økonomiaftalen for 2020 

• Fokuseret administration. Regionerne har igangsat et arbejde med at målrette ressourcer fra admini

stration til den patientnære sundhed og borgernære opgaver. Der skal gøres status for arbejdet, herun

der udviklingen i de administrative udgifter. Regeringen og Danske Regioner er enige om at fastholde 

fokus på at sikre, at en større del af personalet i sundhedsvæsenet udgøres af frontmedarbejdere som 

fx sygeplejersker og SOSU-assistenter frem for personale i administrative funktioner. 

Det kliniske personale skal afløftes for administrative opgaver for at give tid til kerneopgaven og pati

entbehandling. Regeringen og Danske Regioner har en fælles ambition om at fokusere ressourcer til 

patientbehandling. For at sikre, at det sundhedsfaglige personale aflastes og understøttes bedst muligt, 

arbejder regionerne løbende for at professionalisere, forenkle og automatisere de administrative opga

ver, styrke systemunderstøttelsen af det kliniske arbejde samt frigøre ressourcer til kerneopgaven gen

nem effektiviseringer og kloge indkøb. Regionerne redegør i forbindelse med teknologibidraget for ar

bejdet. 

• Behandlingsomstilling og udvikling af opgaveløsningen. Behandlingsomstilling og god opgaveløs

ning er et centralt indsatsområde i de kommende år, med sigte på at levere mere patientnære behand

lingstilbud og samtidig frigøre specialiseret kapacitet på sygehusene. Der skal gøres status for fremdrif

ten i den regionale indsats, herunder opfølgning på implementering af identificerede potentialer i gen

nemførte fælles analyser.

Konkret er der samtidig enighed om en analyse af kapacitetsanvendelse på det ambulante område 

med henblik på at understøtte den nødvendige omstilling mod hhv. mere målrettede kontrolforløb på 

hospitalet og omkostningseffektive løsninger uden for hospitalet. Analysen vil fokusere på patientforløb 

på udvalgte sygdomsområder og pege på bedste praksis for at optimere tidsforbruget i patientforløbet 

og stratificere kontrolforløb. Endvidere vil analysen undersøge muligheden for omkostningseffektive 

løsninger uden for hospitalet med fokus på forudsætningerne for og potentialerne i at løse udvalgte op

gaver uden for hospitalet. 

• Bedre indkøb. Stat, kommuner og regioner har gennem en årrække realiseret betydelige besparelser 

gennem bedre indkøb af varer og tjenester fra den private sektor. Det offentlige køber hvert år ind for 

omkring 300 mia. kr. Indkøb af standardvarer og ydelser udgør omtrent 175 mia. kr. på tværs af det 

offentlige.  

Konkret er regeringen og Danske Regioner enige om en målsætning om, at det igangsatte fællesoffent

lige indkøbssamarbejde mellem sektorerne fremadrettet skal bidrage til at effektivisere det offentlige 

indkøb med 21/2 mia. kr. frem mod 2025. Heraf 1/2 mia. kr. på regionernes område. 

Det fællesoffentlige indkøbssamarbejde skal supplere og understøtte den store indsats, som allerede 

foregår inden for hver sektor på indkøbsområdet. Med aftalen om regionernes økonomi for 2017 blev 

der aftalt en målsætning om, at regionerne vil effektivisere indkøbsområdet med 1,5 mia. kr. i 2020 i 

forhold til 2015. I forlængelse af indkøbsmålsætningen for 2020 udarbejder Danske Regioner en ny 

strategi på indkøbsområdet frem mod 2025, som præsenteres i forbindelse med økonomiaftalen for 

2021.

Arbejdet med de understøttende analyser forankres i regi af styregruppen for teknologibidra
get, der skal sikre løbende fremdrift i analyserne. Det er formålet med analyserne at tilveje
bringe et solidt grundlag for videndeling om tilgange til optimering og løbende effektivisering. 
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Der er enighed om, at parterne løbende vurderer eventuelle barrierer for de lokale effektivise
ringer. 

Som grundlag for at sikre videndeling og spredning af de gode tilgange på tværs af sygehuse 
og regioner, og for at følge fremdriften i det omstillings- og udviklingsarbejde, der har implika
tioner for det samlede sundhedsvæsens udvikling, afgiver Danske Regioner en årlig status 
for arbejdet med realisering af omstilling og modernisering og udvikling af opgaveløsningen i 
form af en redegørelse.  

Statusredegørelsen skal have fokus på sundhedsvæsenets resultater, og hvordan der arbej
des med behandlingsomstilling og prioritering af flere hænder til omsorg og nærvær – og 
færre til administration. Blandt andet med fokus på ovenstående samarbejder. 

Nærhedsfinansiering 
Parterne er enige om, at der er behov for en omstilling af sundhedsvæsenet med et større fo
kus på behandling uden for sygehusene. Nærhedsfinansieringen er et element i den nye sty
ring, der skal understøtte den omstilling.  

Nærhedsfinansieringen er en betinget finansiering, der erstatter den tidligere aktivitetspuljes 
fokus på sygehus-aktivitetsvækst og i stedet indeholder bredere mål for øget sammenhæng 
og omstilling af behandlingen. Det skal understøtte en styrket sammenhæng i sundhedsvæ
senet, så borgerne modtager den rette behandling på det rette sted.  

Parterne er endvidere enige om, at der ikke foretages en efterregulering vedrørende den ud
betalte nærhedsfinansiering for 2019 som følge af udfordringer med implementeringen af det 
nye landspatientregister (LPR3). 

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne fortsat skal arbejde med at reali
sere intentionerne bag nærhedsfinansieringen, så der sikres sammenhæng og mere patient
nær behandling til gavn for patienterne, og samtidig frigøres kapacitet på sygehusene.  Nær
hedsfinansiering udgør 1,5 mia. kr. i 2020 og er betinget af, at regionerne lever op til de an
givne kriterier. De specifikke kriterier er dynamiske og kan dermed udskiftes for efterfølgende 
år. Der var dog med økonomiaftalen for 2019 enighed om, at de første fire kriterier som ud
gangspunkt fastholdes i de kommende år for at sikre et vedvarende fokus på sammenhæng 
og omstilling samt en stabilitet i den regionale styring.  

For 2020 er der derfor enighed om at videreføre de fire kriterier, jf. kriterie 1-4 i boks 3.  
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Boks 3 

Kriterier i nærhedsfinansiering for 2020 

1. Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger. 

2. Reduktion i sygehusaktivitet pr. kroniker (KOL og diabetes). 

3. Reduktion i andelen af somatiske indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse indenfor 30 dage. 

4. Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb. 

Regionernes målopfyldelse for 2020 opgøres endeligt senest ultimo april 2021. Regionerne 
beholder den udbetalte finansiering, hvis de lever op til målene, og ellers foretages en efter
regulering, jf. boks 4.  

Boks 4 

Efterregulering af nærhedsfinansiering  

Antal opfyldte mål Nærhedsfinansiering 
(andel, der forbliver i regionerne) 

0 0 pct. 

1 33 pct. 

2 67 pct. 

3+ 100 pct. 

Nationale mål 
De Nationale Mål understøtter en udvikling i sundhedsvæsenet med fokus på de resultater, 
der har betydning for patienterne, og hvor der leveres mest sundhed for pengene. Regio
nerne har gennem lokalt definerede mål og indsatser forankret de nationale mål og tilhørende 
indikatorer som centrale elementer i regionernes kvalitetsforbedring og styring af sygehu
sene.  

Parterne er i forlængelse heraf enige om at fortsætte videreudviklingen af de aftalte underlig
gende indikatorer, som viser udviklingen for de nationale mål på relevante indikatorer. 

5. Mere personale og bedre arbejdsforhold 

Forventningerne til behandling og omsorg i sundhedsvæsenet er med rette store. Velfærden 
skabes i samspil mellem borgerene og de kvalificerede og motiverede medarbejdere. Der vil i 
de kommende år være behov for løbende at sikre og uddanne flere medarbejdere, som er en 
forudsætning for at kunne gennemføre forbedringer i sektoren og sikre tid til omsorg.  
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Det er vigtigt, at adgangen til den praktiserende læge ikke er bestemt af, hvor man er bosat i 
landet. Regeringen og Danske Regioner er enige om at styrke lægedækningen gennem flere 
speciallæger i almen medicin. Der er derfor enighed om at løfte antallet af hoveduddannel
sesstillinger, så der kommer 100 ekstra hoveduddannelsesforløb fordelt med 50 forløb med 
start i 2020 og 50 forløb med start i 2021.  

Social- og sundhedspersonale og sygeplejersker varetager en lang række kerneopgaver i 
ældreplejen og i det offentlige sundhedssystem, og det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med 
medarbejdere til at sikre, at alle borgere og patienter får den bedste behandling og pleje.  

Det er en fælles ambition, at der skal uddannes og ansættes flere social- og sundhedsmedar
bejdere, at arbejdsforholdene forbedres, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid 
og at nedbringe sygefravær, samt at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. 
Udfordringerne er sammensatte, og der er flere veje til at løse dem. Noget skal løses inden 
for sektorernes eget arbejdsgiveransvar, noget skal understøttes via fælles tiltag. Regerin
gen, KL og Danske Regioner er i forlængelse heraf enige om at nedsætte en task force, der 
frem mod et sundhedsudspil får til opgave at drøfte vejene til realisering heraf over de kom
mende år, herunder en langvarig plan for rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere. 

6. Psykiatri 

Der er enighed om, at psykiatrien er et væsentligt fokusområde, som skal styrkes. Det skal 
bygge ovenpå tidligere prioriteringer. Med økonomiaftalen for 2019 blev der afsat 0,2 mia. kr. 
årligt til en fortsat kvalitetsudvikling af psykiatrien, der bl.a. skal medgå til nedbringelse af 
genindlæggelser, kapacitetsopbygning i psykiatrien og en styrkelse af børne- og ungdoms
psykiatrien. Regionerne er i gang med at udmønte midlerne til gavn for patienterne. 

Derudover blev der med finansloven for 2019 og Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 
for 2019-2022 afsat ca. 0,3 mia. kr. årligt, hvoraf mere end 0,2 mia. kr. er permanente, til en 
styrkelse af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser på tværs af kommuner og regio
ner mv. Midlerne skal bl.a. skal gå til etablering af tidligere og lettilgængelige indsatser for 
særligt børn og unge med psykisk mistrivsel og psykiske lidelser, en styrkelse af psykologbe
handlingen for angst og depression, bedre sammenhæng på tværs af indsatser samt en 
bedre og mere intensiv behandling af de mest syge psykiatriske patienter. Desuden under
støttes regionernes arbejde med at sikre en bedre brug af personaleressourcer i psykiatrien.   

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at regionerne vil arbejde målrettet på at 
implementere initiativerne fra de tre ovenfor nævnte aftaler med henblik på at styrke indsat
sen for mennesker med psykiske lidelser eller tegn herpå.  

10-årsplan for psykiatrien 
Det er en væsentlig prioritering for regeringen og Danske Regioner at styrke psykiatrien. Re
geringen vil løfte psykiatrien og vil igangsætte et arbejde med henblik på at udarbejde en 10
års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genind
læggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk 
sygdom. Planen vil bl.a. indeholde initiativer målrettet forebyggelse af psykisk sygdom, bedre 
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sammenhæng i behandlingsforløb, en udvidelse af psykologordningen samt forøget kapacitet 
i psykiatrien.  

Regeringen tilkendegiver, at Danske Regioner og KL vil blive inddraget i arbejdet med en 10
års plan, så lokal forankring og ejerskab sikres med henblik på at gøre en forskel for menne
sker med psykiske lidelser.  

Bedre styring og sammenhæng i psykiatrien  
Der er de seneste år sket en positiv udvikling i regionernes styring af psykiatrien, som bl.a. 
har nedbragt ventetiderne til gavn for patienterne.  

Regionerne har siden styringsgennemgangen i psykiatrien fra 2018 arbejdet med de centrale 
anbefalinger. Der er enighed om, at regionerne fortsætter arbejdet, herunder i forhold til de 
identificerede muligheder for en optimeret kapacitetsudnyttelse inden for visitationspraksis, 
snitflader til og samarbejde med primærsektoren, samarbejde i og mellem stationære afsnit 
og ambulatorier, vagtplanlægningsprocessen, opgavefordeling mellem medarbejdergrupper, 
bemandingspraksis samt anvendelse og planlægning af arbejdstid. Regeringen og Danske 
Regioner er enige om at fortsætte arbejdet. 

Der er enighed om, at sammenhæng for borgerne med en psykisk lidelse er et vigtigt indsats
område i en styrkelse af psykiatrien de kommende år. Regionerne arbejder i forlængelse af 
den gennemførte kapacitetsanalyse bl.a. med udgående og understøttende funktioner i psy
kiatrien. Den gennemførte kapacitetsanalyse i psykiatrien i 2018 peger på, at bedre planlæg
ning og koordinering mellem det psykiatriske hospital og primærsektoren i forbindelse med 
udskrivningsforløb kan bidrage til, at nogle patienter kan forkorte deres indlæggelse eller fo
rebygge genindlæggelse. Parterne er enige om, at regionerne styrker og fremrykker planlæg
ning og koordinering med primærsektoren i forbindelse med udskrivningsforløb med henblik 
på at sikre bedre forløb om udskrivning.    

Sammenhæng i indsatsen for borgere med psykisk sygdom og samtidigt 
misbrug 
Mennesker, der har brug for behandling af både psykiske lidelser og misbrug, oplever alt for 
ofte, at hjælpen er usammenhængende og utilstrækkelig. Parterne er derfor enige om, at der 
er behov for at ændre den nuværende ansvarsfordeling mellem regioner og kommuner for 
denne gruppe mennesker med henblik på at sikre en mere sammenhængende og helheds
orienteret indsats.  

En ændret ansvarsfordeling skal ses i sammenhæng med udviklingen af det øvrige psykiatri
ske område. Regeringen vil som led i udarbejdelsen af en 10-årsplan for psykiatrien under
søge modeller for en ændret ansvarsfordeling som en af de første prioriteter. KL og Danske 
Regioner vil blive inddraget i dette arbejde. 

Særlige pladser i psykiatrien 
Som led i indsatsen for at foregribe vold og udadreagerende adfærd på landets botilbud er 
der med tidligere satspuljeaftaler tilvejebragt medfinansiering til etablering af 150 nye særlige 
pladser i psykiatrien. Pladserne er målrettet en særligt udsat gruppe af borgere med svære 
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psykiske lidelser og særlige sociale problemer, og som vurderes til at være eller i risiko for at 
blive til fare for andre. Der er medio 2019 etableret 135 pladser.  

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at indsatsen over for den særlige gruppe 
af borgere er vigtig. Parterne konstaterer samtidig, at udnyttelsesgraden for pladserne er sti
gende efter en lovændring i foråret 2019, der justerede visitationskriterierne, men fortsat er 
for lav. Der er i forlængelse heraf enighed om, at de særlige pladser og integrationen med 
den øvrige psykiatri og socialpsykiatri tages op i den kommende 10-års plan for psykiatrien. 

7. Digitalisering og data 

Danmark er i front, når det gælder offentlig digitalisering. Det tætte samarbejde mellem kom
munerne, regionerne og staten gør, at den offentlige sektor i dag kan tilbyde en effektiv og 
tidssvarende service til gavn for danskerne. Selvbetjeningsløsninger, NemID og Digital Post 
gør hverdagen nemmere, og tilfredsheden med løsningerne er høj. Den digitale udvikling vil 
også i de kommende år muliggøre en hurtigere og nemmere service og bidrage til at styrke 
velfærden. Samtidig er vi nået langt med at opbygge en fælles infrastruktur på sundhedsom
rådet, som binder sundhedsindsatsen i kommuner, regioner og praksissektoren sammen til 
gavn for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at fortsætte det tætte samarbejde og 
videreføre initiativerne i digitaliseringspagten fra foråret 2019. Det skal bidrage til, at den of
fentlige sektor fortsat opfylder borgernes forventninger til en digital og sammenhængende 
service. Initiativerne er nærmere beskrevet i bilag 1.   

Det danske sundhedsvæsen er kendetegnet ved i international sammenligning at have sund
hedsdata af høj kvalitet og stor modenhed i dataanvendelse, hvilket tilskrives især sygehus
væsenets dokumentationspraksis og national indberetning til bl.a. Landspatientregisteret.  

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at systematisk viden om indsatser og resulta
ter i sundhedsvæsenet udgør et nødvendigt grundlag for kvalitetsudvikling, sammenhæng 
samt opfølgning og styring. Parterne er derfor enige om at styrke datagrundlag og anvendel
sen af data bl.a. ved at tilvejebringe grundlag for national indberetning fra praksissektoren 
samt at kliniske kvalitetsdatabaser også kan understøtte kvalitetsudvikling i kommunerne. 
Endvidere vil parterne styrke dataanvendelse ved at udnytte de nye muligheder i Landspati
entregisteret til bl.a. monitorering af prioriterede indsatser. 

Åbenhed og synlighed om indsatser i praksissektoren 
Der er på tværs af aktørerne på sundhedsområdet behov for en mere systematisk viden om 
indsatser og resultater hos praktiserende læger med henblik på at understøtte sammenhæn
gende forløb, kvalitetsudvikling samt styring og opfølgning.  

Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om at følge op på lovgivningen om bedre di
gitalt samarbejde ved, at parterne i 2019 tilvejebringer grundlaget for, at praktiserende læger 
systematisk kan aflevere relevant data til kobling med blandt andet LPR3. Arbejdet tilrette
lægges i samarbejde mellem regeringen, Danske Regioner og PLO.  
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Afdækning af barrierer for sammenhængende patientforløb 
Parterne er enige om, at den aftalte afdækning af barrierer for sammenhængende patientfor
løb i økonomiaftalen for 2018 skal færdiggøres.  

For så vidt angår den del, der vedrører samdrift, er der enighed om at udarbejde en del-af
rapportering med beskrivelse af eventuelle barrierer i den nuværende lovgivning. For så vidt 
angår den del, der vedrører deling af data på tværs, er selve afdækningen nu afsluttet, og der 
er iværksat tiltag, som skal afløfte en række af de identificerede barrierer. Herunder er sund
hedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet mv.) blevet ændret i foråret 2019 
og skal nu udmøntes.  

Parterne er enige om fortsat at arbejde med rammerne for bedre brug af data, fx til beslut
ningsstøtte, værdibaseret sundhed og proaktiv forebyggelse. Samtidig er parterne enige om i 
2020 at samarbejde om en fælles indgang til vejledning om adgang til sundhedsdata, så for
skere let kan danne sig overblik over krav til at søge om adgang og oplever smidigere ansøg
ningsprocesser. 

8. Regional udvikling 

Det er en fælles ambition, at der fortsat er gode muligheder for at bo, leve og arbejde i alle 
dele af landet. Parterne er enige om, at regionerne spiller en central rolle, når det gælder løs
ningen af de udfordringer, der handler om en velfungerende infrastruktur og kollektiv trafik, let 
adgang til gode uddannelser samt sikre en indsats over for de jordforureninger, som truer 
sundhed, drikkevand og miljø.  

Regionerne kan udarbejde en udviklingsstrategi, der omfatter regionernes opgaver inden for 
regional udvikling: Kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse og miljø, samt i tilknytning 
hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og re
kreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbej
der. Det forudsættes, at aspekter vedr. erhverv, turisme og vækst ikke indgår, så der ikke fo
rekommer overlap til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale er
hvervsfremmeindsats.  

Sammenhængskraften i Danmark hænger sammen med, om vi lykkes med at skabe effektive 
og bæredygtige løsninger på disse samfundsmæssige udfordringer, som gør en stor forskel 
for borgernes hverdag og fremtid.  

Rammer for de regionale udviklingsopgaver 
Forenklingen af erhvervsfremmesystemet trådte i kraft den 1. januar 2019 og indebærer, at 
antallet af ansvarlige politiske niveauer er reduceret fra tre til to. 

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne skal have gode rammer for at 
udføre de regionale udviklingsopgaver, som de fortsat har ansvar for. Parterne vil derfor un
dersøge, om der er behov for tilpasninger af rammerne for de regionale udviklingsopgaver, 
så de bedre understøtter regionernes arbejde for at skabe regional udvikling.  
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En stærkere rolle i det grænseoverskridende samarbejde 
Parterne er enige om, at regionerne bidrager positivt til det grænseoverskridende samar
bejde, og at de derfor bør have en stærkere rolle i dette. Regeringen vil derfor gøre det muligt 
for regionerne, på lige fod med kommunerne, at varetage formandsskabet i grænseoverskri
dende samarbejde, der som ét blandt flere formål beskæftiger sig med erhvervsfremme.  

Tilsvarende vil regionerne få mulighed for at varetage formandskabet i de kommunalt og regi
onalt finansierede EU-kontorer. 

Deltagelse i bestyrelser og selskaber 
Regionerne bidrager til at skabe stærke partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, virk
somheder mv. om kvalificeret arbejdskraft, og parterne er enige om, at regionerne kan vare
tage en ledende rolle i disse partnerskaber, herunder indgå i bestyrelsesarbejde. 

Teknologipagt  
Regeringen vil arbejde for, at Danske Regioner indtræder som medlem i TeknologipagtRå
det, så regionerne kan bidrage til samarbejdet i Teknologipagten om at styrke arbejdsstyr
kens tekniske og digitale kompetencer. 

Forurening i overfladevand 
Parterne er enige om, at der er behov for videre undersøgelser med henblik på at identificere 
de jordforureninger, som reelt truer overfladevand. Forhandlinger om de videre undersøgel
ser genoptages senere i 2019.  

Lokalbaner 
De danske lokalbaner har over en årrække overordnet set bidraget med passagervækst. Lo
kalbanerne er tæt koordineret med den regionale og lokale bustrafik, og herigennem skabes 
et godt og koordineret tilbud til borgerne.

En analyse fra 2017 viser variation i driftsudgifterne til og vedligeholdelsesstanden af infra
strukturen på lokalbanerne. Danske Regioner noterer i den forbindelse, at regeringen plan
lægger at drøfte de fremtidige statslige investeringer i infrastruktur i 2020, og at regeringen 
forud herfor har noteret sig tilstanden på privatbanerne. 

Uddannelse 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at alle unge skal have gode uddannelsesmu
ligheder, uanset hvor i landet de bor. Regeringen og Danske Regioner er i den forbindelse 
enige om, at det er vigtigt, at der er en god geografisk spredning af velfærdsuddannelserne, 
adgang til ungdomsuddannelser og VUC i hele landet. Det noteres, at regeringen vil arbejde 
for, at de lukningstruede VUC’ere kan fortsætte.  

Der er igangsat flere initiativer med fokus på uddannelser i hele Danmark. Regeringen vil i 
forlængelse af de igangsatte initiativer se nærmere på regionsrådenes rolle i forhold til elev
fordeling og i forhold til geografisk dækning af adgangen til ungdomsuddannelser. 
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Verdensmål  
Regeringen og Danske Regioner er enige om aktivt at arbejde for implementeringen af FN's 
17 verdensmål. Verdensmålene og 2030-dagsordenen sætter retningen for en mere bære
dygtig fremtid, hvor der er fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Afta
len om regionernes økonomi for 2020 er et vigtigt bidrag til verdensmål 3 (sundhed og triv
sel), som skubber Danmark i en mere bæredygtig retning.  

Regionerne vil ligeledes have fokus på verdensmålene i arbejdet med regional udvikling.  

Klima  
Verden og Danmark står i en klimakrise, der stiller højere krav end nogensinde før til ambiti-
onsniveauet på hele det grønne område.  

Regeringen har med Retfærdig retning for Danmark sat en ny retning, hvor Danmark vil 
hæve ambitionerne for klima, miljø og natur. Danmark skal være en grøn stormagt og påtage 
sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Derfor har regeringen sat et meget 
ambitiøst mål om, at Danmark skal reducere sine udledninger af drivhusgasser med 70 pct. i 
2030 ift. 1990.  

Det kræver en enorm indsats, der skal forankres bredt i den offentlige sektor. Det gælder 
både staten, kommunerne og regionerne.  

Regeringen vil løbende inddrage Danske Regioner og KL samt andre relevante interessenter 
i arbejdet med den grønne omstilling med det mål for øje at sikre en solid kvalificering og for
ankring af den samlede klimaindsats.  

Det gælder bl.a. på forskellige områder som fremme af en strategi for cirkulær økonomi, om
stilling til et mere energieffektivt samfund, klogere affaldssortering og omstilling af den offent
lige sektors indkøb, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling. 

9. Øvrige temaer 

Fokus på overholdelse af udredningsretten 
Hurtig udredning og behandling af patienterne er i dag et centralt element i sundhedsindsat
sen. Rigsrevisionen vurderer i sin beretning om overholdelse af udredningsretten, at regio
nerne ikke har implementeret lovgivningen om ret til hurtig udredning ens. Rigsrevisionen 
vurderer også, at Sundheds- og Ældreministeriet i højere grad kan understøtte regionerne i 
implementeringen af udredningsretten.  

Parterne er enige om, at regionerne skal sikre en ensartet implementering af udredningsret
ten på tværs af landet, og at udredningsretten skal overholdes for alle patienter. Regionerne 
fortsætter dette arbejde. For at understøtte dette er parterne enige om, at Sundheds- og Æl
dreministeriets vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udred
ning og information til henviste patienter udbygges i samarbejde med regionerne. Parterne er 
således enige om at samarbejde om en fælles og klar fortolkning af patientrettighederne til 
gavn for patienterne. 
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Samtidig er parterne opmærksomme på, at der er indført en ny model for indberetning som 
kan påvirke monitoreringen af udredningsretten i det første år efter implementeringen.  

Kræftområdet 
Regeringen og Danske Regioner prioriterer kræftbehandlingen højt og er enige om, at kræft
patienter skal sikres hurtig og rettidig behandling af høj faglig kvalitet. Regeringen og Danske 
Regioner er enige om, at den positive udvikling i kræftoverlevelse skal fortsætte. 

Regeringen og Danske Regioner er enige om at følge op på Rigsrevisionens beretning om 
rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter, og at regionerne i højere grad sikrer ens be
handling for kræftpatienter i hele landet. Det gælder både i forhold til tidlig opsporing, gen
nemførelse af kræftpakkerne og overholdelse af reglerne om maksimale ventetider.  

Regionernes beslutning om at implementere automatiske elektroniske varslingssystemer er 
et vigtigt redskab til fremadrettet systematisk og proaktivt at sikre patienterne den hurtige be
handling, de har ret til. 

Regeringen og Danske Regioner er desuden enige om fortsat at understøtte de nationale 
målsætninger og konkrete initiativer i Kræftplan IV og vil i fællesskab arbejde på realiseringen 
af disse i overensstemmelse med den fælles udmøntningsplan fra februar 2017. 

National strategi for personlig medicin / Nationalt Genom Center 
Med Nationalt Genom Center er der etableret en ny national infrastruktur til helgenomsekven
tering. Regeringen og Danske Regioner er enige om vigtigheden af en ensartet og effektiv 
brug af den nye nationale infrastruktur i henhold til den fælles strategi for personlig medicin.   

Parterne er enige om, at indsatserne i regionerne og Nationalt Genom Center skal koordine
res tæt så genetiske oplysninger, der indberettes til Nationalt Genom Center, slettes lokalt, 
når den diagnostiske analyse er tilendebragt. Parterne vil i den forbindelse både samarbejde 
om, at andre relevante data stilles til rådighed i infrastrukturen for klinikken og til forskning i 
den fælles infrastruktur, og om national standardisering af analyseværktøjer mv. 

Sklerosehandlingsplan 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at styrke indsatsen for mennesker med skle
rose og deres pårørende. Derfor er der afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til regionerne til opkvalifice
ring af sygeplejersker med neurologiske kompetencer samt i alt 12 mio. kr. i perioden 2019
2021 til en styrket indsats for patienter med progressiv sklerose. Regeringen og Danske Re
gioner er enige om, at løftene anvendes til de angivne formål, jf. ”Helhedsplan for sklerose
området – Et godt liv med sklerose (april 2019)”. 

Nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatbehandling 
Med finanslovsaftalen for 2019 er der afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til regio
nerne til nedbringelse af ventetider til offentlig høreapparatbehandling. Regeringen og Dan
ske Regioner er enige om, at midlerne anvendes til det angivne formål, og at Danske Regio
ner sender en status på ventelisterne halvårligt til Sundheds- og Ældreministeriet. 
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Effektive ejendomssalg i det offentlige 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at udvide mulighederne for, at regioner kan 
gøre brug af Freja Ejendomme A/S i forbindelse med salg af regionale ejendomme. 

Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til, at Freja Ejendomme A/S’ hjemmelsgrundlag 
udvides til at omfatte hele den regionale ejendomsportefølje. Udvidelsen af hjemmelsgrundla
get vil med virkning fra 2020 give regionerne mulighed for at afhænde alle typer af ejen
domme i porteføljen til Freja Ejendomme A/S, som herefter forestår videresalget. Alle samar
bejder om salg er frivillige for både Freja Ejendomme A/S og regioner. 

Kvalitetsfondsbyggerier – Viden og evaluering 
Fire kvalitetsfondsprojekter er nu fuldt ibrugtaget, og de resterende 12 byggerier er i gang. 
Regionerne har som bygherrer ansvar for at realisere kvalitetsfondsprojekterne inden for de 
udmeldte tilsagnsbetingelser, så der opføres fuldt funktionsdygtige og tidssvarende syge
huse. Regionerne foretager i den forbindelse de nødvendige prioriteringer, der sikrer styring 
og overholdelse af de fastlagte investeringsrammer og dermed klare rammer for de enkelte 
projekter. 

Regeringen og Danske Regioner vil fortsat understøtte en tværgående indsats for at sikre vi
dendeling særligt med henblik på udbredelse af viden og erfaringer fra de mest fremskredne 
og ibrugtagne projekter, herunder også i forhold til driften i nye bygninger. Det gælder særligt 
i forhold til byggestyring og realisering af potentialerne for bedre arbejdsgange og bedre tek
nologisk understøttelse af det sundhedsfaglige arbejde i de nye bygninger.  

Regeringen og Danske Regioner er desuden enige om fortsat at følge regionernes arbejde 
med videndeling tæt. Danske Regioner skal inden udgangen af 2019 opdatere oversigten 
over de initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om videndeling.  

Indsatser mod overbelægning 

Regionerne arbejder løbende med at reducere perioder med overbelægning, blandt andet 
gennem fortsat udbredelse og anvendelse af redskaberne fra Sikkert Patientflow. 

Parterne er enige om fortsat at skal have fokus på bedre anvendelse af ressourcerne, ar
bejdstidstilrettelæggelse og brug af tidstro data blandt andet for at reducere perioder med 
overbelægning på de medicinske afdelinger.  

For at skabe yderligere overblik og sammenligningsgrundlag er parterne enige om at imple
mentere indberetningsvejledningen. 

Forenkling af tilskudsadministration 
Der er taget initiativ til mere enkle tilskudsadministrative regler og et fælles it-system, så det 
både bliver lettere og mere overskueligt at søge om statslige tilskud og administrere tilskud. 
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Partnerskab om god økonomistyring
Regeringen og Danske Regioner er enige om at videreføre det etablerede partnerskab om 
udviklingen af økonomistyring i regionerne. Arbejdet fokuserer bl.a. på en professionalisering 
af vagtplanlægningen og bedre forudsigelse af patienttilstrømningen. 

COI 
Der var i foråret 2019 enighed om en ny strategi for COI, hvor fokus er på at understøtte in
novationsfokus i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor samt bidrage til 
udbredelse af velafprøvede teknologiske løsninger og nye, lovende teknologier. Regeringen, 
KL og Danske Regioner er som opfølgning herpå enige om at forlænge bevillingen til COI til 
og med 2021. 



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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Bilag 1. En brugervenlig 
digital offentlig sektor 

Danmark er i front, når det gælder offentlig digitalisering. Det tætte samarbejde mellem kom
munerne, regionerne og staten gør, at den offentlige sektor i dag kan tilbyde en effektiv og 
tidssvarende service til gavn for danskerne. Selvbetjeningsløsninger, NemID og Digital Post 
gør hverdagen nemmere, og tilfredsheden med løsningerne er høj. Den digitale udvikling vil 
også i de kommende år muliggøre en hurtigere og nemmere service og bidrage til at styrke 
velfærden. Samtidig er vi nået langt med at opbygge en fælles infrastruktur på sundhedsom
rådet, som binder sundhedsindsatsen i kommuner, regioner og praksissektoren sammen til 
gavn for både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at fortsætte det tætte samarbejde og 
videreføre initiativerne i digitaliseringspagten fra foråret 2019. Det skal bidrage til, at den of
fentlige sektor fortsat opfylder borgernes forventninger til en digital og sammenhængende 
service. 

Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur 
Danmarks digitale infrastruktur skal fremtidssikres, så borgerne fortsat møder sikre, fleksible 
og brugervenlige løsninger. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om finansie
ringen af næste generation af MitID, NemLog-in og Digital Post. Det centrale nettofinansie
ringsbehov udgør i perioden 2018-2031 1,5 mia. kr. For 2020 er den kommunale og regionale 
andel af det centrale nettofinansieringsbehov henholdsvis 47,6 mio. kr. og 23,8 mio. kr.  

Implementeringen af de nye infrastrukturløsninger er en betydelig opgave og udgift for både 
kommuner, regioner og statslige myndigheder. Som hidtil afholdes de enkelte myndigheders 
omkostninger til lokale omstillinger af myndighederne selv. 

Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en investeringsfond på 200 
mio. kr. i perioden 2019-2022, der skal sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i 
fremtidens offentlige sektor. Investeringsfonden skal blandt andet medfinansiere 15 signatur
projekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner. Parterne er enige om at udmønte 
20,0 mio. kr. i 2019 og 47,0 mio. kr. i 2020 til signaturprojekter. 

Regeringen, KL og Danske Regioner endvidere enige om at fortsætte arbejdet med telemedi
cinsk tilbud til borgere med hjertesvigt i regi af den nationale bestyrelse for sundheds-it.  

Bedre overblik og mere gennemsigtighed 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere Mit Overblik, der skal give bor
geren adgang til egne væsentlige data på en lettilgængelig måde i årlige etaper frem mod 
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2024. På kommunernes område er parterne enige om, at oplysninger om økonomiske ydel
ser løbende gøres tilgængelige på Mit Overblik i 2020. På sundhedsområdet er parterne 
enige om, at oplysninger fra aftaleoversigt og stamkort tilsluttes Mit Overblik i takt med kom
munernes og regionernes implementering af Et samlet patientoverblik. 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte det tætte samarbejde om at 
skabe en digital og brugervenlig offentlig sektor. Parterne er derfor enige om at bekræfte den 
økonomiske ramme for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 for den reste
rende periode.  

Parterne er endvidere enige om, at det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering og data 
skal tilrettelægges på en enkel og fleksibel måde med mulighed for løbende prioritering af ini
tiativer og indsatser. Derfor etableres en ny og mere enkel governancestruktur. 

Yderligere er parterne enige om at drøfte det fremtidige fællesoffentlige samarbejde om digi
talisering i foråret 2020 med henblik på en aftale i forbindelse med aftalerne om den kommu
nale og regionale økonomi for 2021. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er i den forbindelse enige om at tilbageføre i alt 15 mio. 
kr. til kommunerne i 2019-2021 og 4 mio. kr. til regionerne i 2019.  

Cyber- og informationssikkerhed 
Det er afgørende for tilliden til den offentlige sektor, at myndighedernes forvaltning af data 
sker på en gennemsigtig og sikker måde. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om 
at prioritere arbejdet med cyber- og informationssikkerhed på tværs af den offentlige sektor. 

Sundhedssektorens parter har i fællesskab udarbejdet en strategi for cyber- og informations
sikkerhed i sektoren med 17 konkrete indsatser. I forlængelse af strategien er parterne endvi
dere enige om i fællesskab at analysere og konkretisere behov og prioriteringer for sund
hedssektorens trinvise styrkelse af cyber- og informationssikkerheden med udgangspunkt i 
en risikobaseret tilgang. 

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet frem mod aftalerne om den kommunale og regio
nale økonomi for 2021. 

Opfølgning på Strategi for digital sundhed 2018-2022 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at understøtte sammenhæng og et bedre 
digitalt samarbejde med et samlet patientoverblik for patienter, pårørende og sundhedspro
fessionelle. Parterne har påbegyndt implementering af de fælles løsninger Aftaleoversigt og 
Fælles Stamkort med fælles takt i indsatsen. Der er enighed om, at alle kommuner og regio
ner har taget løsningerne i brug inden udgangen af tredje kvartal 2021. Tidsplanen forudsæt
ter, at der er enighed mellem parterne om, at staten har leveret de nødvendige forudsæt
ningsskabende leverancer senest 1. januar 2020. I regionerne foretages fuld integration i de 
elektroniske patientjournaler. Der udmøntes i alt 60 mio. kr. fra Digitaliseringsfonden til arbej
det i 2019, hvilket medfører, at der overføres 10 mio. kr. til kommunerne og 10 mio. kr. til re
gionerne.  
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Regeringen og Danske Regioner er endvidere enige om at udvikle en digital løsning til gravi
ditetsforløb i 2020 og at udarbejde implementeringsplaner med henblik på at starte udbre
delse i 2021. Endelig er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at benytte patientrap
porterede oplysninger (PRO) til at samarbejde om patientcentreret behandling inden for hjer
terehabilitering og diabetes. Parterne gennemfører derfor en række piloter i 2020 med hen
blik på at forberede national udbredelse. 

Digitalt sundhedskort 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udvikle et digitalt sundhedskort til de 
borgere, som ønsker det. Et digitalt sundhedskort skal være med til at lette borgernes hver
dag og skabe en fleksibel og tidssvarende service. Parterne er enige om at arbejde for, at en 
væsentlig del af borgerne på sigt vælger kun at have det digitale sundhedskort. Kommuner 
og regioners omkostninger til udvikling af sundhedskortet på i alt 8 mio. kr. finansieres af mid
ler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og driftsudgifter finansieres af bevillingen til 
den fællesoffentlige infrastruktur. Parterne er enige om, at det er ambitionen, at relevante of
fentlige ID-beviser på sigt skal være digitale, så borgerne har de offentlige løsninger lige ved 
hånden. 

Fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at udgifter til drift, vedligehold og udvikling 
af en række fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet udgør 75,6 mio. kr. (2019-pl) i 
2020, heraf 37,0 mio. kr. fra regionerne og 23,7 mio. kr. fra kommunerne. Heri indgår 3,4 mio. 
kr. til drift af nye forretningsservices og 7,8 mio. kr. til drift af en række MedCom-løsninger. 



Denne side er med vilje 
efterladt uden indhold.



Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2020 . September 2019 59

-

-

-

-

-

-

Bilag 2. Regionernes økonomi 
for 2020 

De økonomiske forudsætninger for regionernes økonomi i 2020 er beskrevet i boks 1-3. 

Boks 1 

Økonomiske forudsætninger vedrørerende sundhed 

• Der er fastlagt et maksimalt niveau for de regionale nettodriftsudgifter på sundhedsområdet på 

118.402,7 mio. kr. i 2020, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv. 

• Der er med aftalen forudsat et regionalt Teknologibidrag på 500 mio.kr. i 2020, som regionerne frigør 

til finansiering af øget behandlingskapacitet. 

• Med aftalen prioriteres effektiviseringsgevinster i 2020 på 136 mio. kr. (20-pl) fra kvalitetsfondsbygge

rierne til ny sygehusaktivitet. 

• Der er enighed om et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 2,5 mia. kr. på sundhedsom

rådet i 2020 med tillæg af afløb i 2020 fra puljer af statsligt projekttilskud. Hertil kommer forudsat afløb 

på 4,8 mia. kr. i 2020 vedrørende sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden. 

• 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 Sund

heds- og Ældreministeriet. 

• Det statslige bloktilskud udgør 98.969,9 mio. kr. i 2020, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT 

mv.

• Det statslige resultatafhængige tilskud (Nærhedsfinansiering) udgør 1.534,5 mio. kr. i 2020. 

• Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbe

stemte bidrag udgør 19.912,4 mio. kr. i 2020, hvortil kommer regulering i medfør af DUT mv. Finansie

ringsloftet fordeles mellem regionerne på samme vis som bloktilskuddet for 2020. 

• I 2020 er 1 mia. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudget

terne for 2020. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2020 indebære en 

modregning i regionernes bloktilskud.

• En andel af regionernes bloktilskud i 2020 på 1/2 mia. kr. er betinget af, at regionernes budgetter for 

2020 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbyggeri 

med kvalitetsfondsstøtte) på 2,5 mia. kr. med tillæg af afløb i 2020 fra puljer af statsligt projekttilskud. 
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Boks 2 

Økonomiske forudsætninger vedrørerende regional udvikling 

• Der er fastlagt et maksimalt niveau for de regionale nettodriftsudgifter til det regionale udviklingsom

råde i 2020 på 3.191,3 mio. kr., hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv. 

• Det statslige bloktilskud til regional udvikling udgør 2.556,8 mio. kr. i 2020, hvortil kommer reguleringer 

i medfør af DUT mv. 

• For 2020 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse 

vil være et grundbidrag på 112 kr. pr. indbygger, svarende til 653,1 mio. kr. Reguleringen er fastsat på 

basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2019-2020 på 2,3 pct. 

Boks 3 

Øvrige økonomiske forudsætninger 

• Pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet fra 2019-2020 er fastsat til 2,4 pct. ekskl. medicin.

• Pris- og lønudviklingen for det regionale udviklingsområde er fra 2019-2020 fastsat til 2,5 pct. 

• Pris- og lønudviklingen for det samlede regionale område fra 2019-2020 er fastsat til 2,3 pct. inklusiv 

medicin. 

• Pris- og lønudviklingen for anlægsudgifterne fra 2019-2020 er fastsat til 1,9 pct. 



- Bloktilskuds
aktstykket for 2020
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Bloktilskudsaktstykket for 
2020 

Folketingets Finansudvalg 
Christiansborg 
1218 København K  

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 bloktil
skud til kommunerne for finansåret 2020 udgør balancetilskuddet -14.872,7 mio. kr.  

Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæfti
gelsestilskud 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 korri
gerede 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 til
sagn 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 vanske
ligt stillede kommuner med 147,5 mio. kr. i 2020. 
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• 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 kom
muner efter indbyggertal. De resterende 2.000,0 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til 
kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatnings
grundlag. 

• 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. ud
ligningslovens § 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 digi
taliseringsstrategi.  

• 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 digitalise
ringsstrategi.  

• 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 di
gitale velfærdsløsninger.  
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• 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 leve
rancer for Ejendomsstamregistret (ESR). Udviklings- og Forenklingsstyrelsens låner
amme 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 Ser
viceplatform 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 data
basen 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.  

• 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 un
derstøtte 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.  
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• 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 opstartstil
skud 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 bekæm
pelse af ensomhed mv. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for ud
giftsbehovet 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 ældre
pleje. 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 budgetregu
lering som følge af DUT-sag vedr. stop for egenbetaling på kommunale akutpladser 
(bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjem
mesygepleje). 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 budgetregu
lering som følge af DUT-sag 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 cirku
læreprogram, 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 budgetregu
lering som følge af DUT-sag vedr. udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om 
aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejds
markedspensioner (lov nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af lov om Udbeta
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ling Danmark og pensionsbeskatningsloven). Midlerne overføres herfra til det kommu
nale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulærepro
gram, 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 fagrækken, kvalitetsløft af den understøttende undervisning og ju
stering af skoleugens længde (lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folke
skolen). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de sam
lede 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. Merud
gifter ved nye bevillingsforslag til § 21.11.79. Reserver og budgetregulering som følge 
af DUT-sag vedr. administrative udgifter for Udbetaling Danmark forbundet med admini
stration af mediechecken (lov nr. 1548 af 18. december 2018 om ændring af lov om ra
dio- 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 del
loft 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 udvik
ling i den regionale økonomi. 

• at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2020 at foretage løbende støtteudbe
taling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til 
fastsat finansieringsprofil, samt at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fast
sætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, medde
lelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, 
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udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte
ring samt tilsyn og kontrol, samt at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fast
sætte 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 medfi
nansiering 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.  

• 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 digi
tale velfærdsløsninger.  

• at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud til udviklingsområ
det med 6,0 mio. kr. i 2019 og 6,2 mio. kr. i 2020 til reducering af omprioriteringsbidra
get for regional udvikling som følge af udmøntning af Aftale om forenkling af erhvervs
fremmesystemet. Midlerne i 2019 overføres fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevil
lingsforslag.  

• at erhvervsministeren bemyndiges til at overføre tilbagebetalte tilskud vedrørende er
hvervsfremme til regionerne i 2019 fra § 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfrem
mebestyrelse.  

• 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 Service-
platform 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 databa
sen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.  
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• 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 under
støtte 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 cy
ber- 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 efterud
dannelse af praksispersonale, fastholdelse af ældre læger og til at understøtte aktivite
ter 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 styr
kelse 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.  

• 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 nedbrin
gelse 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 geo
grafisk dækning.  
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• 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 under
støtte hurtigere sagsbehandling i Medicinrådet samt fokus på brede behandlingsvejled
ninger, 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 udvik
lingsområdet 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 af
ledt 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 akutplad
ser 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 ud
vikling.  

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 af
tale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2020. Den 6. september 2019 ind
gik 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.  
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Den kommunale serviceramme udgør således 261,8 mia. kr. inklusiv en omlægning af til  

skuddet til ældreområdet (værdighedsmilliarden) fra Aftale om finansloven for 2016 til særtil
skud 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.  

Regeringen og KL er dertil enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan fri
give 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 demografi
ske 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 effektivise
ringspotentiale og 400,0 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle inve
steringer på de borgernære områder. 

Det er lagt til grund for aftalen, at den samlede kommunale aktivitetsbestemte medfinansie
ring 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 modgå
ende regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.  

Der er i lighed med Aftale om kommunernes økonomi for 2017 enighed om, at nogle kom
muner 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 In
denrigsministeriet udmelder de kriterier, som vil ligge til grund for fordelingen af rammen for 
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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 vedta
ger en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt fra en eventuel indivi
duel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse. 

Med henblik på at understøtte dette er regeringen og KL enige om, at der etableres en til
skudsordning 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. Tilskudsord
ningen 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 kommuner
nes 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. 

Endvidere afsættes der en lånepulje på 500,0 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likvidite
ten 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. Ud
giftslofterne for 2020-2022 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i med
før 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 sundheds
området 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 regi
onal 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 aftaleoverhol
delse i driftsbudgetterne for 2020. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regn
skabet for 2020 indebære en modregning i regionernes bloktilskud.  
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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 kvalitetsfonds
byggeri 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 vedrø
rende 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 tilret
telæggelse af patientbehandlingen til gavn for både patient og økonomi i de nye kvalitets
fondsstøttede sygehusbyggerier. Halvdelen fastholdes i den enkelte region til øget behand
lingskapacitet. De resterende 136,0 mio. kr. i 2020 er med økonomiaftalen for 2020 priorite
ret 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 kvalitets
fondsstøtte, med modsvarende finansiering af de enkelte regioners deponering via finansie
ringstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.  

Regeringen afsætter et driftstilskud på 100,0 mio. kr. i 2019 til Region Midtjylland til håndte
ring af ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i kvalitetsfondsstøttet sygehus
byggeri.  

Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af akti
vitetsbestemte 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 ud
viklingsbidrag, 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 vedrørende 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 gæl
dende regionale udgiftslofter for 2019-2022. Udgiftslofterne for 2020-2022 justeres med kon
sekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til fi
nanslov for finansåret 2020, jf. budgetlovens § 8. 

Øvrige elementer i aftalerne 
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til grund, at frem
skrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget for det korrigerende beregningsgrundlag for 
2017 til 2020 udgør 10,7 pct. 
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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, indfø
relse af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, fremrykning af forhøjelse af be
skæftigelsesfradragene, målrettet aldersopsparing, ændringer af forskerskatteordningen, ud
videlse af DIS-ordningen, permanent boligjobordning, ophævelse af beskatning af fri telefon, 
ekstra pensionsfradrag, jobfradrag, udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget, for
højelse af loftet over beskæftigelsesfradraget, afskaffelse af medielicens samt befordrings
fradrag i yderkommuner. 

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grund
skyld. 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. forde
les 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 ældre
området. 

Der er for 2018 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal medfi
nansiering 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 aktivitetsbe
stemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018. Kommunal betalinger ud over det regi
onal maksimale niveau overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinan
siering. 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 
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resterende forudsatte kommunal betalinger på 190,8 mio. kr. opkræves af sundhedsministe
ren i løbet af 2019 efter nærmere bestemte regler, jf. §14, a stk. 4, i lov om regionernes fi
nansiering. 

Der er for 2019 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal medfi
nansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag på 19.408,4 mio. kr. Dertil kommer regulering i 
medfør af 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 mod
svarer de forudsatte indbetalinger på 3.023,7 mio. kr., opkræver sundhedsministeren det re
sterende beløb i løbet af 2020 efter nærmere bestemte regler, jf. §14 a, stk. 4, i lov om regi
onernes 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 regio
nale sundhedsvæsen for 2020 udgør 23.008,7 mio. kr., mens den øvre grænse for regioner
nes 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 bloktil
skud. 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 fælles
offentlige infrastruktur (tidligere hhv. kommunal og regional medfinansiering af digital infra
struktur).  

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 kommu
nernes 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 Of
fentlig 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.  
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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 signatur
projekter 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 kommuner
nes 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 bloktilskud
det 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 sundheds
området (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).  

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, Vi
deoknudepunktet 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 un
derstøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner (drift) 
samt bidrage til decentrale tilpasninger som følge af de forandringer, Sundhedsdatapro
grammet medfører. Midlernes anvendelse godkendes i National bestyrelse for data på sund
heds- og ældreområdet.  

Som et led i udmøntning af udspillet Sundhed i fremtiden blev der afsat 5,0 mio. kr. til at un
derstøtte 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 bloktil
skud 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 styr
ket sektorsammenhæng og innovativ brug af data. Midlerne udmøntes til kommunernes og 
regionernes arbejde med at implementere de fælles løsninger Aftaleoversigt og Fælles 
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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 Ejen
domsskat 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 lå
neramme hæves som konsekvens af overtagelsen med 145,7 mio. kr. Finansudvalget fore
lægges 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 Specialrådgivningsorga
nisation) 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.  

I forlængelse af aftale om kommunernes økonomi for 2019 og Aftale om en forenklet be
skæftigelsesindsats 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 ambulancebe
handleruddannelsen 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 DUT-sagen, selvom reduktionen skulle angå bloktilskuddet for det 
regionale sundhedsområde.  
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Der gives adgang til, at Erhvervsstyrelsen i 2019 via § 08.32.19. Pulje under Danmarks Er
hvervsfremmebestyrelse kan overføre tilbagebetalte tilskud vedrørende erhvervsfremme til 
regionerne. Regionerne kan ikke anvende de tilbagebetalte tilskud til at deltage i eller finan
siere 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 ud
vikling 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 perio
den 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, fasthol
delse af ældre læger og til at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannel
sesforløb 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 ud
rykningsteams 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 op
hold 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 kommu
ner, der får mindre i udligning som følge af en opdatering fra 2019 af det aldersbestemte ud
giftsbehov. 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 uddannelses
statistikken, 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 kommu
nerne 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 balancetilskud
det -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 Total
balanceprincip, 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 områ
der 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. ved
rørende 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 tilskudsfastsæt
telse. De søgte tilskudsbeløb for 2020 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for finans
året 2020. 
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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 tilskuds
beløb 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. 

I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsæt
telse i 2019. 

Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om til
lægsbevilling 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. Til
skuddet 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 beskæftigelses
tilskuddet, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 

I vedlagte bilag 2 er angivet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2019. 
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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 Totalba
lanceprincip, jf. lov om regionernes finansiering. 

I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskuds
fastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2020 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for 
2020. 

Generelle tilskud til regioner i 2019 
De generelle tilskud til regionerne for 2019 søges forhøjet med 160,4 mio. kr. på sundheds
området 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 tilskuds
fastsættelse i 2019. 
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Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag til lov om tillægs
bevilling for finansåret 2019, 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 velfærdsløs
ninger 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 vel
færdsløsninger. Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægs
bevilling 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. Merud
gifter 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 -4,0 mio. kr. 

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 

Udgift 
49. Reserver og budgetregulering -2,2 mio. kr.  
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Med henblik på at afregne restpuljen efter § 19 i udligningsloven til kommuner i hovedstads
området med økonomiske vanskeligheder afsættes 25,3 mio. kr. i 2019. Beløbet blev op
krævet 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, her
under lokale indsatser i regi af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssekto
ren 2019-2022, overføres 2,5 mio. kr. til det kommunale bloktilskud og 2,5 mio. kr. til det re
gionale bloktilskud i 2019 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for fi
nansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specifi
ceres 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. Reser
ver 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 ho
veduddannelsesforløb i almen medicin mv. overføres 35,5 mio. kr. til det regionale bloktil
skud 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 Patientover
blik” 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 såle
des: 

§ 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 regio
nale 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 budget
regulering. 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. Ændrin
gerne 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.  
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Ændringerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finans
året 2019, specificeres således: 

§ 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. Ændrin
gerne 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 (be
kendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesyge
pleje) 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 27,1 mio. kr.  

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 
Udgift 
49. Reserver og budgetregulering -27,1 mio. kr. 

Med henblik på at styrke skleroseområdet i relation til behandling, rehabilitering, forebyg
gelse/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 såle
des: 

§ 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.  
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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. Ændrin
gerne for finansåret 2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 
2019, specificeres således: 

§ 16.51.76. Regionale voldtægtscentre   
10. Regionale voldtægtscentre 

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 ungdomspsy
kiatriske 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 kvali
tetsfondsstøttet 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. Mid
lerne udbetales herfra som driftstilskud til Region Midtjylland. Ændringerne for finansåret 
2019, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019, specificeres såle
des: 

§ 16.91.62. Tilskud til Region Midtjylland (nyoprettet hovedkonto)  
10. Tilskud til Region Midtjylland 

Udgift 
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 100,0 mio. kr. 

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering   
21. Sundhedsreform 

Udgift 
49. Reserver og budgetregulering -100,0 mio. kr.  
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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 37,9 mio. kr.  

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 

Udgift 
49. Reserver og budgetregulering -37,9 mio. kr.  

Til finansiering af udgifterne vedr. forbud mod indflytning for kontanthjælpsmodtagere i ud
satte 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 finans
året 2019, specificeres således:  

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering  
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram 

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 0,2 mio. kr.  

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 

Udgift 
49. Reserver og budgetregulering -0,2 mio. kr.  

Til finansiering af udgifterne vedr. udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om alders
forsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkeds
pensioner (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 finans
året 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.  
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§ 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 til
lægsbevilling 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, specifi
ceres således:  

§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering  
49. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om justeringer af folkeskolen 

Udgift 
49. Reserver og budgetregulering 79,0 mio. kr.  

§ 35.11.19. Regeringsreserve 
10. Regeringsreserve 

Udgift 
49. Reserver og budgetregulering -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 fjernsynsvirksom
hed, 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 tillægs
bevilling 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 4,8 mio. kr.  
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§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 

Udgift 
49. Reserver og budgetregulering -4,8 mio. kr.  

Med henblik på at reducere omprioriteringsbidraget for regional udvikling som følge af ud
møntning 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. Ændrin
gerne 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 finans
året 2019, specificeres således: 

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 
Udgift 
49. Reserver og budgetregulering -13,0 mio. kr. 

Øvrige bevillingsforhold 
Efter budgetloven kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbin
delse med det årlige aktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regio
ner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og re
gioner. 

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 udskrivnings
grundlag sker under henvisning til § 7 i lov om kommunal indkomstskat, og forelæggelsen af 
reguleringsprocenten for fastlæggelse af den afgiftspligtige grundværdi sker under henvis
ning til § 1 i lov om kommunal ejendomsskat. 
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Finansministeren kan med tilslutning fra Finansudvalget i forbindelse med det årlige akt
stykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner m.v. foretage en om
fordeling 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 fi
nansåret 2019 optages følgende: 

Udgift 

Mio. kr. 

Indtægt 

Mio. kr. 

§ 07.12.04. Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærds- 

løsninger (nyoprettet hovedkonto) 
10,0 -

§ 09.11.79. Reserver og budgetregulering -4,0 -

§ 15.91.03. Statstilskud til regioner -472,2 -

§ 15.91.11. Kommunerne 223,9 -

§ 15.91.12. Særtilskud til kommuner 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 -

§ 16.53.42. Intensive sengeafsnit og intensive børne- og ungdoms- 

psykiatriske specialiserede teams -30,0 -

§ 16.91.62. Tilskud til Region Midtjylland (nyoprettet hovedkonto) 100,0 -

§ 16.91.63. Efterregulering af opkrævet egenbetaling for ophold på  

kommunale akutpladser (nyoprettet hovedkonto) 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 -
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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 erhvervs
fremme 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 ud
vikling 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 fællesoffent
lige 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 
omprioriteringsbidraget for regional udvikling som følge af udmøntning af Aftale om forenk
ling 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.” 
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”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 fo
rebyggelse 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 åben
hed 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 dataansvar
lige 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 medi
cin 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.”  
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”Tekstanmærkning ad 15.91.03. 
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 styr
kelse 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. Statstil
skud til sundhedsområdet til § 15.91.03.20. Statstilskud til udviklingsområder vedr. opret
telse 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 fællesoffent
lige 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 Dan
mark 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.”  
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”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 finansie
ring af driften af de 150 særlige pladser i psykiatrien.”  

”Tekstanmærkning ad 15.91.11. 
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 hoved
stadskommunerne 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 ba
lanceproblemer 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 
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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 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 in
frastruktur (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 fællesof
fentlige infrastruktur (tidligere hhv. kommunal og regional medfinansiering af digital infra
struktur). 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.  
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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 fi
nanslov 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 Forenklingsstyrel
sen. 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 fi
nansiering af sundhedsområdet fastsættes til 99.058,9 mio. kr. i 2020, og at tilskuddet til fi
nansiering 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 føl
gende: 

§ 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 bloktil
skud til kommunerne 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 indenrigs
ministeren 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. 
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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 til
skudsramme 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 be
kæmpelse af ensomhed mv. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for ud
giftsbehovet 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 min
dre 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 fi
nanslov for finansåret 2020 optages således følgende: 

§ 15.91.12.80 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 1.014,3 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 så
ledes følgende: 

§ 15.91.12.84. Tilskud til kommuner til en værdig ældrepleje  
(nyoprettet underkonto) 1.062,3 mio. kr.  

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 finans
året 2020 optages således følgende: 

§ 15.91.12.87. 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 
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den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. På forslag til finanslov for 
finansåret 2020 optages således følgende: 

§ 15.91.12.89. 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 beskæftigel
sestilskud 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 bloktil
skud til § 16.11.17.10. Styrelsen for sundhedsdata, almindelig virksomhed til medfinansie
ring 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 stats
ligt 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 bloktil
skud til § 16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til medfinansie
ring 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) 1.176,5 mio. kr. 
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På forslag til finanslov for 2020 optages følgende tekstanmærkninger under § 15: 

”Tekstanmærkning ad 15.91.03. 
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 fremtidssik
ring af den fællesoffentlige infrastruktur samt 18,0 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af in
frastrukturprojekter 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 Innova
tion.”  

”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 Hjemmemonito
rering 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 åben
hed 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 
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til at understøtte aktiviteter i forbindelse med ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medi-
cin 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. 
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 specia
liserede 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. Statstil
skud til sundhedsområdet til § 15.91.03.20. Statstilskud til udviklingsområder vedr. opret
telse 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 Regio
ner 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 in
denrigsministeren 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 
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eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsæt
telse 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 til
pasning.”  

”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 frem
tidssikring 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.” 

”Tekstanmærkning ad 15.91.11. 
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,1 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktil
skud 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 fællesoffent
lige 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 bloktil
skud til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen til overtagelse af it-systemet Ejen
domsskat 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 Specialrådgiverorgani
sation) vedrørende 2018.” 
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”Tekstanmærkning ad 15.91.11. 
Finansministeren bemyndiges til at overføre 20,3 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktil
skud til § 16.11.17.10. Styrelsen for sundhedsdata, almindelig virksomhed til medfinansie
ring 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 bloktil
skud til § 16.55.01.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH) til medfinansie
ring af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemme
monitorering 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 Regio
ner og KL for bl.a. SOSU-assistentuddannelsen.” 

”Tekstanmærkning ad 15.91.11. 
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 vanske
ligt 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.” 
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”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 udskrivningspro
centen, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift til erhvervsejen
domme. 

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 kom
munen 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 skattenedsæt
telse 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 ensom
hed mv. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på æld
reområdet.”  

”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 udgiftsbe
hov. 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 1.014,3 mio. 
kr. i 2020 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældre
området.” 

”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.”  
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”Tekstanmærkning ad 15.91.12.87. 
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 15.91.12.89. 
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. Tilskud
det 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 sundhedsvæ
sen.” 

”Tekstanmærkning ad 16.91.60. 
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til syge
husbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansie
ringsprofil. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om til
skudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, æn
dring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebeta
ling 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, pro
venu 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 Nord
jylland, 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. 
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Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier 
Herudover søges om tilslutning til, at det skøn for stigning i udskrivningsgrundlaget, som ind
går i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 2,8 
pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 5,8 pct. 

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 
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Bilag 1 

Bilag 1. Regulering af de 
generelle tilskud til 
kommunerne

Mio. kr.  Korrigeret 
pulje 2019 

(2019-pl) 

Foreløbig 
pulje 2020 

(2020-pl) 

BO 2021 

(2020-pl) 

BO 2022 

(2020-pl) 

I. Overført tilskudspulje 

Kommune- og regionsaftalen 2019 vedr. 2020, over
ført tilskudspulje, jf. akt 148 af 21. juni 2018 62.103,8 78.461,7 78.786,9 78.786,9

Pris- og lønregulering 2019-2020 - 1.883,1 1.890,9 1.890,9

I alt 62.103,8 80.344,8 80.677,8 80.677,8

II. Budgetgaranti 

Foreløbig regulering - 2.536,5 - -

Efterregulering - -2.670,7 - -

Permanent regulering - -2.047,6 -2.047,6 -2.047,6

I alt - -2.181,8 -2.047,6 -2.047,6

III. Lov- og cirkulæreprogram 

Erhvervsministeriet 

Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om plan
lægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i 
miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre 
rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele 
landet) 

- - - -0,3 
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Bilag 1 

Korrigeret Foreløbig Mio. kr.  BO 2021 BO 2022 
pulje 2019 pulje 2020 

(2019-pl) (2020-pl) (2020-pl) (2020-pl) 

Lov nr. 62 af 30. januar 2018 om ændring af lov om 
planlægning (Forebyggelse af skader ved oversvøm
melse eller erosion) - - - -1,1

Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017 om etable
ring af lokale naturråd 2,0 - - -

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 an
den 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).  0,8 1,0 1,0 1,0

I alt 7,6 5,9 5,9 4,5

Skatteministeriet 

Lov nr. 1729 af 27. december 2018 om ændring af 
ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love  
(Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurde
ringsterminen, udskydelse af fremrykning af beskat
ningsgrundlaget m.v.) -5,2 -5,3 -5,3 -5,3

I alt -5,2 -5,3 -5,3 -5,3

Justitsministeriet 

Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse 
af ungdomskriminalitet og lov nr. 1720 af 27. decem
ber 2018 om ændring af lov om social service, lov om 
voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om soci
altilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet anvendelse af 
unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for 
anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sik
kerheden på delvis lukkede og sikrede 
døgninstitutioner) 36,1 53,6 53,6 53,6

I alt 36,1 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 udlæn
dingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til 
uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af op
holdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om op
holdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknyt
ning).  - - - 18,8
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Bilag 1 

Mio. kr.  Korrigeret 
pulje 2019 

Foreløbig 
pulje 2020 

BO 2021 BO 2022 

(2019-pl) (2020-pl) (2020-pl) (2020-pl) 
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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 kommunal
bestyrelserne af grundlovsceremonier, forhøjelse af 
gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved naturali
sation samt fastsættelse af nærmere regler om 
udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.) 1,0 2,4 2,4 2,4

Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlæn
dingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og 
forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af 
opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af fa
miliesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse 
af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, under
retnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for 
forsørgere m.v.) 2,0 6,6 5,8 5,0

Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlæn
dingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og 
forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af 
opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af fa
miliesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse 
af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, under
retnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for 
forsørgere m.v.) 0,3 1,8 2,9 2,9

Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlæn
dingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og 
forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af 
opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af fa
miliesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse 
af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, under
retnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for 
forsørgere m.v.) - 28,6 23,2 21,1

I alt 3,3 39,4 34,3 50,2

Social- og Indenrigsministeriet 

Bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018 om 
hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved 
stemmeafgivningen. 0,8 0,8 0,8 0,8

Fastsættelse af dato for afholdelse af Europa-Parla
mentsvalget 2019 (søndag den 26. maj 2019) 9,7 - - -

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 
446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pen
sion, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. og lov om social service 
(Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af per
sonkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af ser
vicebetaling for ophold i botilbud mv.). 1 - - - -3,9
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pulje 2020 

BO 2021 BO 2022 
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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

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende be
kendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte 
til køb af bil efter serviceloven. 1 - - - -1,1

Lov nr. 1702 af 27. december 2018 om 
Familieretshuset. 4,0 5,4 5,4 5,4

Lov nr. 1321 af 27. november 2018 om ændring af lov 
om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændin
geloven (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt 
ID-centers rolle og funktioner m.v.). -3,7 -3,8 -3,8 -3,8

Lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af lov 
om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksen
ansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven 
(Mere kvalitet i plejefamilier). 3,7 7,7 7,7 7,7

Lov nr. 497 af 1. maj 2019 om ændring af adoptionslo
ven, lov om social service og forskellige andre love 
(Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres 
uden samtykke). -0,6 -1,1 -1,1 -1,1

Bekendtgørelse nr. 1678 af 17. december 2018 om 
dataindberetninger på socialområdet (revidering af ind
beretningskrav mv.) -1,0 -2,0 -2,0 -2,0

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) 0,1 0,2 0,2 0,2

I alt 13,0 7,2 7,2 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 ud-
satte persongrupper *  1 0,2 - - -

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring 
og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven -4,4 -3,0 -3,0 -3,0
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Lov nr. 508 af 1. maj 2019 om ændring af lov om so
cial service (Målretning af de forebyggende hjemme
besøg) 0,3 0,5 0,5 0,5

Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om an
vendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autori
sation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig 
virksomhed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og 
koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af 
akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug) 4,1 8,3 8,3 8,3

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i 
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper  5,6 7,9 7,9 7,4

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) 2,3 1,1 1,0 0,8

Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om æn
dring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for 
egenbetaling på kommunale akutpladser)* 27,1 33,4 33,4 33,4

Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af lov om so
cial service og lov om socialtilsyn (Styrket tilsyn på 
ældreområdet) - - - -1,5

Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til 
fodterapi i praksissektoren. - - - -0,2

I alt 35,2 48,2 48,1 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. (tilbagetræk
ningsreform)) 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

Lov nr. 1710 af 27. december 2018 om Lov om æn
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om 
sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til 
arbejdsløshedsdagpenge m.v.) -4,6 -7,6 -10,9 -11,8

Lov nr. 495 af 1. maj 2019 om ændring af lov om syge
dagpenge og forskellige andre love (Ret til at afvise 
lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) 0,5 0,9 0,9 0,9

Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om lov om ændring af lov 
om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægs
pension, 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 op
sat pension m.v.). 1

- - - 0,8
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Lov nr. 920 af 18. september 2012 om Lov om æn
dring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse 
og personskatteloven (Skattereformen) 1

- - - -59,4

Lov nr. 994 af 30. august 2015 lov om kommunernes 
finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kom
munerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskas
serne. 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

Lov nr. 551 af 7. maj 2019 om Lov om ændring af lov 
om organisering og understøttelse af beskæftigelses
indsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om syge
dagpenge, integrationsloven og forskellige andre love 
(Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigel
sesindsats m.v.) - -28,0 -37,9 -37,9

Lov nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af lov 
om Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven 
(Udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om al
dersforsikring, aldersopsparing eller supplerende en
gangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner) 0,4 - - -

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov 
om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love 
(Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterløns
periode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 1 - - - 344,2

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 forhø
jelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller 
samlevers indkomst ) 1 37,4 35,6 32,6 29,8

I alt 33,7 0,9 -15,3 90,6

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 bo
ligområder). 20,2 55,8 70,2 70,2

Lov nr. 1528 af 18. december 2018 om ændring af 
dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner). - 9,9 6,2 6,2

Bekendtgørelse nr. 1633 af 18. december 2018 om 
dagtilbud (loft over driftsgaranti mv.) 0,1 - - -

Dagtilbudsportalen (frokost som obligatorisk oplys
ning), jf. Aftale om stærke dagtilbud - alle børn skal 
med i fællesskabet af juni 2017 0,4 0,1 0,1 0,1
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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 (Konse
kvent indgriben over for dårligt præsterende folkesko
ler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 
278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkesko
len, 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 stands
ning af børnecheck m.v.)* 26,1 20,3 18,6 16,5

Lov nr. 1736 af 27. december 2018 om ændring af for
skellige love på Undervisningsministeriets område 
samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregå
ende uddannelser og lov om folkehøjskoler (Frit leve
randørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og 
adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og 
efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem ud
dannelsesniveauer) 1,4 3,6 3,6 3,6

Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov om fol
keskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., 
lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ung
domsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.) - 5,1 35,1 35,1

Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folke
skolen (Justering af fagrækken og den understøttende 
undervisning, afkortning af skoleugens længde, an
sættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)* 79,0 195,1 195,1 195,1

Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om er
hvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejled
ning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddan
nelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love 
(Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed 
i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle 
ungdomsuddannelser m.v.) 6,1 15,1 15,1 15,1

Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 
2015 om konkretisering af det fælles brugerportalinitia
tiv for folkeskolen af juni 2014. - - - 0,2



Bilag 1. Regulering af de generelle tilskud til kommunerne 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2020 . September 2019 114

Bilag 1 

Mio. kr.  Korrigeret 
pulje 2019 

Foreløbig 
pulje 2020 

BO 2021 BO 2022 

(2019-pl) (2020-pl) (2020-pl) (2020-pl) 

-
-

-

-

-
-

-
)

-

-
-
-

-

-

-

-

-

)

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 vej
ledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddan
nelse, 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 uddannelsessø
gende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks 
Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenunder
visning 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 pro
duktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddan
nelser (Ændringer som følge af lovgivning om forbere
dende grunduddannelse m.v.) 1

- - - -29,5

I alt 133,3 305,0 344,0 312,6

Kulturministeriet 

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksom
hed, personskatteloven, lov om social pension og 
forskellige andre love 4,8 0,6 0,6 0,3

Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed - 41,6 41,6 41,6

I alt 4,8 42,2 42,2 41,9

Miljø- og Fødevareministeriet 

Lov nr. 467 af 14. maj 2018 om ændring af lov om mil
jøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til akvakulturer
hvervet) samt Bekendtgørelse nr. 1327 af 26. novem
ber 2018 om indfasning af kvælstof til akvakulturer
hvervet 1,0 0,2 0,5 -

Bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2018 om tilskud til 
projekter om etablering af konstruerede minivåd  
områder 3,8 4,6 1,4 -

Vejledning nr. 9687 af 7. juli 2017 om Grønt Dan
markskort og naturbeskyttelsesinteresser 0,7 0,7 0,7 0,3

Lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af kystbeskyt
telsesloven (”én indgang”). 5,3 5,4 5,4 5,4

Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 husdyrgodken
delsesbekendtgørelsen (nye emissionsfaktorer, nye 
anmeldeordninger m.v.). -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om 
miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg. 1 - - - -0,1



Bilag 1. Regulering af de generelle tilskud til kommunerne

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2020 . September 2019 115

Bilag 1 

Mio. kr.  Korrigeret 
pulje 2019 

Foreløbig 
pulje 2020 

BO 2021 BO 2022 

(2019-pl) (2020-pl) (2020-pl) (2020-pl) 

-

-
-

-

)

-
-

-
-

)

-

)

Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de 
ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. de
cember 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); Bekendtgø
relse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtil
synsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. 
juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgød
ning, ensilage m.v.(Husdyrgødnings- 
bekendtgørelsen). 1

- - - -0,6

Bekendtgørelse om forurening af jord, grundvand og 
overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg 0,3 0,6 0,6 0,6

Drift og vedligeholdelsesudgifter til IT-system Byg og 
Miljø, BOM - (efterregulering af pkt. 299 LCP13/14).  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Bekendtgørelse om vandråd (2019-2020) 7,5 8,7 - -

I alt 17,7 19,3 7,7 4,7

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 

Lov nr. 1322 af 27. november 2018 om lov om æn
dring af almene boliger m.v., lov om leje af almene bo
liger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligom
råder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller af
vikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og 
udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund 
af kriminalitet m.v.). 1 27,0 9,2 8,2 3,1

Bekendtgørelse nr. 1241 af 24. oktober 2018  om Tra
fik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på 
vejtransportområdet 0,1 0,1 0,1 0,1

I alt 27,1 9,3 8,3 3,2

I alt, lov- og cirkulæreprogram 306,6 525,7 530,7 612,3

IV. Andre reguleringer 

Balancetilskud - -14.872,7 - -

Ensretning af lønudgifter til løntilskud - 27,7 27,7 27,7

Ligedeling af børne- og ungeydelsen 6,2 - - -

Overtagelse af E&E 1 - -17,6 -35,2 -34,2

VISO - 19,8 - -
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Teknisk regulering af Forberedende Grunduddan
nelse 1 32,5 42,4 60,6 76,2

Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på 
social- og sundhedsuddannelserne 
(Aftale om finansloven for 2019) - 30,3 30,3 -

Synlighed og åbenhed om resultater (drift)  16,1 17,6 17,6 17,6

Tilbageførsel af VEU-opsparing 1 - - - -

Den Sociale Investeringsfond – Sekretariat - - - 2,1

Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur 
(tidligere kommunal medfinansiering af digital infra
struktur)* - -47,6 - -

Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige Di
gitaliseringsstrategi 2016-20201 - 0,2 - 0,6

Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sund
hedsområdet (National Serviceplatform og Fælles 
Medicinkort m.fl.) - -20,3 - -

Kommunal medfinansiering af MedCom løsninger - -4,0 -4,0 -4,0

Videreførsel af Center for Offentlig Innovation – kom
munal medfinansiering - -4,1 -4,1 -

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) - 151,2 252,2 410,9

Efterregulering af særlige pladser -6,3 - - -

Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser 
(Sundhed i fremtiden) 2,5 - - -

Helhedsplan for sklerose - - 5,1 -

Pulje til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug 
af data (Digitaliseringsfonden) 10,0 - - -

Midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi  9,0 2,0 4,0 -

Investeringsfond for nye teknologier og velfærdsløs
ninger -2,4 -11,1 - -

Regulering af bloktilskud som følge af regulering af ud
viklingsbidraget som konsekvens af Aftale om forenk
ling af erhvervsfremmesystemet -150,3 - - -

Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov 
nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskud
det til kommuner ved forhøjelse af den kommunale 
skatteudskrivning - -34,7 -34,7 -52,0

Kommunal medfinansiering af ny finansieringsmodel 
for CPR-data 1  * - - - -
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Generel UdstillingsLøsning - - - 0,3

I alt, andre reguleringer -82,7 -14.720,9 319,5 445,2

Total 62.327,7 63.967,8 79.480,4 79.687,7

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



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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Bilag 2 

Bilag 2. Regulering af  
kommunernes  
beskæftigelsestilskud 

Mio. kr. Endeligt 
tilskud 2018 

(2018-pl) 

Foreløbigt 
tilskud 2019 

(2019-pl) 

Foreløbigt 
tilskud 2020 

(2020-pl) 

BO 2021 

(2020-pl) 

BO 2022 

(2020-pl) 

Foreløbigt beskæftigelsestil
skud, jf. akt 148 af 21. juni 2018 10.601,3 10.577,0 10.256,8 10.315,8 10.617,8

Efterregulering -140,2 - - - -

Midtvejsregulering - -243,2 - - -

Fastsættelse af beskæftigel
sestilskud, september 2019 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. 



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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Bilag 3 

Bilag 3. Regulering af  
statstilskud til regioner til 
sundhedsområdet 

Mio. kr.  Korrigeret 
pulje 2019 

(2019-pl) 

Foreløbig 
pulje 2020 

(2020-pl) 

BO 2021 

(2020-pl) 

BO 2022 

(2020-pl) 

I. Overført tilskudspulje 

Permanent tilskud, jf. Kommune- og regionsaftalen 
2019 vedr. 2020, overført tilskudspulje, jf. akt 148 
af 21. juni 2018 96.949,2 96.936,9 96.978,0 96.978,0

Pris- og lønregulering 2019-2020 - 2.229,5 2.230,5 2.230,5

I alt 96.949,2 99.166,4 99.208,5 99.208,5

II. Lov- og cirkulæreprogram 

Sundheds- og Ældreministeriet 

Landsdækkende screening for tyk- og  
endetarmskræft (Kræftplan III) 1 - - - 13,6

Lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende strå
ling 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 4,0 1,4 1,0 0,7

Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om  
tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for 
særligt udsatte persongrupper *  1 2,0 - - -

Lov nr. 729 af 8. juni 2018 om ændring af  
sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand) -2,7 -1,8 -1,8 -1,8

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om  
befordring og befordringsgodtgørelse efter  
sundhedsloven -2,3 -1,5 -1,5 -1,5

Lov nr. 272 af 26. marts 2019 om ændring af sund
hedsloven (Betaling for akut og fortsat sygehusbe
handling af visse personer uden bopæl i Danmark) -11,5 -23,6 -23,6 -23,6
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Lov nr. 1519 af 18. december 2018 om ændring af 
lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og 
lov om euforiserende stoffer (Eksport af cannabis
bulk, brug af pesticider, kontraktudlægning, 
tilskudsordning, gebyrer m.v.) 12,0 14,3 15,4 -

Lov nr. 1711 af 27. december 2018 om ændring af 
forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgå
else og opløsning og forskellige andre love  
(Ændringer som følge af lov om Familieretshuset 
og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager 
efter forældreansvarsloven). 0,8 1,1 1,1 1,1

Bekendtgørelse nr. 1748 af 21. december 2018 
om gebyrer for medicinsk udstyr og bekendtgø
relse nr. 1749 af 21. december 2018 om gebyrer 
for importører og distributører af medicinsk udstyr - 0,6 0,8 1,0

Beslutning om indførelse af mulighed for anonym 
levende nyredonation, jf. Sundhedsstyrelsens  
redegørelse – Anonym levende nyredonation. 0,4 0,2 0,2 0,2

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 sund
hedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskriv
ningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af 
straksbehandling af akutte abstinenser hos  
personer med et stofmisbrug) 9,5 19,5 19,5 19,5

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i 
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 69,5 96,7 96,7 91,5

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
sikkerhed i forbindelse med bloddonation 4,6 0,1 0,1 0,1

Klinisk kvalitetsdatabase for psykologområdet 1 1,1 0,6 0,6 0,6

Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud 
til fodterapi i praksissektoren - - - -1,0

Bekendtgørelse nr. 648 af 28. juni 2019 om gratis 
vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv. 
samt tilhørende vejledning 3,6 8,2 8,2 8,2

Anbefalinger om Intensiv behandling til mennesker 
med svær psykisk lidelse 69,4 71,7 71,7 71,7

I alt 160,4 187,5 188,4 180,3

Børne- og Undervisningsministeriet 

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

- - - -1,0

I alt - - - -1,0

I alt, lov- og cirkulæreprogram 160,4 187,5 188,4 179,3
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III. Andre reguleringer 

Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en 
balanceret udvikling af den regionale økonomi -214,3 -196,5 -196,5 -196,5

Omlægning af den statslige aktivitetspulje  
(aktstykke nr. 92) -92,6 - - -

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)* - -23,8 - -

Regional medfinansiering af den Fællesoffentlige 
Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1 - - 0,1 0,3

Regional medfinansiering af it-infrastruktur på 
sundhedsområdet (National Serviceplatform og 
Fælles Medicinkort m.fl.) - -33,9 - -

Regional medfinansiering af MedCom løsninger - -4,0 -4,0 -4,0

Videreførsel af Center for Offentlig Innovation -  
regional medfinansiering - -2,0 -2,0 -

Midler fra den fællesoffentlige digitaliserings- 
strategi 4,0 - - -

Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i 
statsligt regi -4,0 -5,3 -6,9 -6,9

Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for  
social- og sundhedsassistentelever i kommunerne 
(To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til 
social- og sundhedshjælper, social- og sundheds
assistent samt pædagogisk assistent for 2020-
2021) - -151,2 -252,2 -410,9

Efterregulering af særlige pladser -9,7 - - -

Synlighed og åbenhed om resultater (drift)  28,1 30,7 30,7 30,7

Akut videotolkning (Aftale om finansloven 2018) - - - -10,4

Kræftplan IV (behandlingskapacitet på kræft- 
området) (Aftale om finansloven for 2017) - - -12,2 -12,2

Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser 
(Sundhed i fremtiden) 2,5 - - -

Datalandkort (Sundhed i fremtiden) 1,0 - - -

En læge tæt på dig 35,5 33,8 28,7 -
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Bilag 3 

Mio. kr.  Korrigeret 
pulje 2019 

Foreløbig 
pulje 2020 

BO 2021 BO 2022 

(2019-pl) (2020-pl) (2020-pl) (2020-pl) 

-

-
)

)

)

)
)

Helhedsplan for sklerose 4,5 3,1 6,1 - 

Centre for voldtægtsofre 3,0 3,1 3,1 - 

Intensive børne-og ungdompsykiatriske specialise
rede teams (Aftale om finansloven 2019) 30,0 30,7 30,7 30,7 

Nedbringelse af ventetid til offentlig høreapparat
behandling 1  (Aftale om finansloven 2019) 25,0 25,6 25,6 25,6 

Udbredelse af de regionale akutte udryknings- 
teams i psykiatrien 1  (Aftale om satspuljen på 
sundhedsområdet 2019-2022) 5,0 5,1 5,1 5,1 

Sagsbehandlingstid i medicinrådet 1  
(Aftale om finansloven 2019) 2,0 2,0 2,0 2,0 

Den Sociale Investeringsfond – Sekretariat  - - - 1,0 

Investeringsfond for nye teknologier og digitale  
velfærdsløsninger -7,6 -12,4 - - 

Pulje til styrket sektorsammenhæng og innovativ 
brug af data (Digitaliseringsfonden) 10,0 - - - 

I alt, andre reguleringer -177,6 -295,0 -341,7 -545,5 

Total 96.932,0 99.058,9 99.055,2 98.842,3 

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

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. 
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Bilag 4 

Bilag 4. Regulering af  
Statstilskud til regioner til  
udviklingsopgaver 

Mio. kr.  Korrigeret 
pulje 2019 

(2019-pl) 

Foreløbig 
pulje 2020 

(2020-pl) 

BO 2021 

(2020-pl) 

BO 2022 

(2020-pl) 

I. Overført tilskudspulje 

Permanent tilskud, jf. Kommune- og regions- 
aftalen 2019 vedr. 2020, overført tilskudspulje, 
jf. akt 148 af 21. juni 2018 2.373,3 2.372,1 2.370,6 2.370,6  

Pris- og lønregulering 2019-2020 -
54,6 54,5 54,5

I alt 2.373,3 2.426,7 2.425,1 2.425,1  

II. Lov- og cirkulæreprogram 

Erhvervsministeriet 

Lov nr. 1518 af 18. december 2018 om  
erhvervsfremme  -600,0 -615,0 -615,0 -615,0  

I alt -600,0 -615,0 -615,0 -615,0  

I alt, lov- og cirkulæreprogram -600,0 -615,0 -615,0 -615,0  

III. Andre reguleringer 

Regulering af generelt statstilskud af hensyn til 
en balanceret udvikling i den regionale økonomi -15,3 130,2 130,2 130,2  
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Bilag 4 

Mio. kr.  Korrigeret 
pulje 2019 

Foreløbig 
pulje 2020 

BO 2021 BO 2022 

(2019-pl) (2020-pl) (2020-pl) (2020-pl) 

-

-
-

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

Regulering af bloktilskud som følge af regule
ring af udviklingsbidraget som konsekvens af 
Aftale om forenkling af erhvervsfremme- 
systemet 150,3 - - -

Regulering af omprioriteringsbidrag som konse
kvens af Aftale om forenkling af erhvervsfrem
mesystemet 6,0 6,2 6,2 6,2

Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen 
i statsligt regi 4,0 5,3 6,9 6,9

I alt, andre reguleringer 145,0 141,7 143,3 143,3

Total 1.918,3 1.953,4 1.953,4 1.953,4



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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