
Korrektioner af gældende udgiftslofter på teknisk FFL20 27. august 2019 

Der er med det tekniske finanslovforslag for 2020 foretaget en række administra
tive korrektioner af udgiftslofterne for 2020-2022 i medfør af budgetlovens § 8 og 
§ 2, stk. 1 i hhv. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regio
ner for finansåret 2020, Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner 
og regioner for finansåret 2021 og Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner for finansåret 2022. 

Korrektionerne af udgiftslofterne afspejler alene det tekniske finanslovforslag for 
2020. Der kan således også blive foretaget korrektioner af udgiftslofterne i forbin
delse med genfremsættelsen af det fulde finanslovforslag for 2020 og i forlængelse 
af økonomiaftalerne for kommuner og regioner for 2020.   

De samlede korrektioner fremgår af tabel 1 og uddybes i det følgende. 

-

-

-
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Tabel 1 

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL20 

2020 2021 2022

Delloft for driftsudgifter (mia. kr., 2019-pl) 203,7 207,6 215,1

Korrektioner af delloft for driftsudgifter i alt (mio. kr.) 2.705 2.692 2.781

Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. 
budgetlovens § 8 stk. 2 

-36 -53 -57

Korrektioner som følge af ændringer i skatteudgifter, jf. budgetlovens § 8, 
stk. 3 

-55 -60 -60

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8 stk. 4 2.831 2.886 2.990

Korrektioner vedr. omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om ud
giftslofter § 2, stk.1 

-36 -81 -92

Delloft for driftsudgifter afrundet (mia. kr., 2020-pl) 206,4 210,3 217,8

Delloft for indkomstoverførsler (mia. kr., 2019-pl) 267,3 265,9 276,6

Korrektioner af delloft for indkomstoverførsler i alt (mio. kr.) 5.763 5.779 6.014

Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. 
budgetlovens § 8, stk. 2 

3 5 5

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8 stk. 4 5.693 5.664 5.892

Korrektioner vedr. omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om ud
giftslofter § 2, stk.1 

67 111 117

Delloft for indkomstoverførsler afrundet (mia. kr., 2020-pl) 273,1 271,7 282,6

Kommunalt udgiftsloft (mia. kr., 2019-pl) 251,8 251,3 250,8

Korrektioner af det kommunale udgiftsloft i alt (mio. kr.) 6.291 6.291 6.291

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetloven § 8 stk. 4 6.291 6.291 6.291

Kommunalt udgiftsloft afrundet (mia. kr., 2020-pl) 258,1 257,6 257,1

Regionalt delloft for sundhedsområdet (mia. kr., 2019-pl) 114,5 114,4 114,3

Korrektioner af det regionale delloft for sundhed i alt (mio. kr.) 2392 2392 2392

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetloven § 8 stk. 4 2392 2392 2392

Regionalt delloft for sundhed afrundet (mia. kr., 2020-pl) 116,8 116,8 116,7

Regionalt delloft for udviklingsopgaver (mia. kr., 2019-pl) 3,1 3,1 3,0

Korrektioner af regionalt delloft for udviklingsopgaver i alt (mio. kr.) 62 62 62

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetloven § 8 stk. 4 62 62 62

Delloft udviklingsopgaver afrundet (mia. kr., 2020-pl) 3,2 3,1 3,1

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Fol
ketingets Finansudvalg i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke om fast
sættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omforde
ling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestem
melsen tager sigte på politiske omprioriteringer, der ligger udover de i budgetlo
vens § 8 stk. 2-4 hjemlede justeringer begrundet i ny lovgivning og justeringer af 
mere teknisk karakter. 

-
-
-
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Eventuelle omprioriteringer mellem det statslige delloft for driftsudgifter, det 
kommunale udgiftsloft og de regionale udgiftslofter som følge af økonomiafta
lerne for kommunerne og regionerne for 2020 vil blive foretaget i forbindelse med 
det genfremsatte finanslovforslag for 2020. 

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 kan finansministeren administrativt foretage 
en forhøjelse eller reduktion af udgiftslofterne, hvis det er begrundet i ny lovgiv
ning, der medfører en reduktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter. 

I forbindelse med det tekniske finanslovforslag for 2020 er de gældende udgifts
lofter korrigeret som følge af en justering af Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst 
og større fradrag for pensionsindbetalinger af februar 2018 ved ændring af opholdskrav 
for ret til dagpenge fra 7 ud af 8 år til 7 ud af 12 år, jf. lov nr. 1710 af 27. december 
2018. 

Lovforslaget indebærer merudgifter på det ledighedsrelaterede område samt af
ledte merudgifter under delloftet for indkomstoverførsler. På den baggrund nedju
steres det statslige delloft for driftsudgifter svarende til merudgifterne efter der er 
taget højde for tilbageløb, jf. tabel 2. 

Tabel 2 

Ændring af udgiftslofter sfa. ændringer på det ledighedsrelaterede område  

Mio. kr., 2020-pl 2020 2021 2022 

Ændring af opholdskrav for ret til dagpenge 
fra 7 ud af 8 år til 7 ud af 12 år 

Det statslige delloft for driftsudgifter -36 -53 -57 

Det statslige delloft for indkomstoverførsler 3 5 5 

Udgifter uden for loft 25 36 40 
 

Merudgifter uden for udgiftslofterne er indbudgetteret på § 14.11.78, § 17.19.78, § 
17.31.51, § 17.32.01 og § 17.47.01. 

Merudgifter under delloftet for indkomstoverførsler er indbudgetteret på § 
14.71.03, § 14.71.11, § 14.71.12, § 17.35.22, § 17.37.01, § 17.38.11 og § 17.62.02.   

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 3 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 3 kan finansministeren administrativt foretage 
en forhøjelse eller reduktion af udgiftslofterne, hvis det er begrundet i ny lovgiv
ning, der medfører en reduktion eller forøgelse af skatteudgifter. 

I forbindelse med det tekniske finanslovforslag for 2020 er de gældende udgifts
lofter korrigeret som følge af indførsel af nulmoms på elektronisk leverede aviser, 
jf. lov nr. 591 af 13. maj 2019. 

-

-
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Tabel 3 

Ændring af udgiftslofter sfa. ændringer i skatteudgifter  

Mio. kr., 2020-pl 2020 2021 2022 

Indførsel af nulmoms på elektronisk leverede 
aviser 

Det statslige delloft for driftsudgifter -55 -60 -60 

Udgifter uden for loft 55 60 60 
 

Lovforslaget medfører øgede skatteudgifter for staten. På den baggrund nedjuste
res det statslige delloft for driftsudgifter svarende til den umiddelbare provenu
virkning af lovforslaget. 

Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 kan finansministeren administrativt foretage 
en ændring i de gældende udgiftslofter i det omfang det er begrundet i en ændret 
udgifts- og opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner eller en ændring 
af den bindende statslige regulering af kommuners og regioners økonomi (Det 
Udvidede Totalbalanceprincip), pris- og lønreguleringer eller lignende tekniske 
korrektioner. 

PL-regulering af udgiftslofter 
Der er på finanslovforslaget foretaget en opregning af de gældende udgiftslofter til 
2020-pl. De afledte korrektioner fremgår nedenfor, jf. tabel 4. 

Tabel 4 

Loftskorrektioner som følge af pl-opregning 

Mio. kr., 2020-pl. 2020 2021 2022 

Statsligt delloft for driftsudgifter 2.831 2.886 2.990 

Statsligt delloft for indkomstoverførsler 5.693 5.664 5.892 

Kommunalt loft for serviceudgifter 6.291 6.291 6.291 

Regionalt delloft for sundhedsområdet 2.392 2.392 2.392 

Regionalt delloft for regional udvikling 62 62 62 

De gældende kommunale og regionale udgiftslofter for 2020 til 2022 er teknisk vi
dereført korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger. 

I opregningen af de statslige udgiftslofter er der ligeledes korrigeret for ændrede 
pris- og lønforudsætninger vedr. 2019 (niveaukorrektion). Opregningsfaktoren for 
de enkelte udgiftslofter fremgår af tabel 5. 

-
-

-
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Tabel 5  

PL-regulering af udgiftslofter 

Pct.  

Statsligt delloft for driftsudgifter 1,39 

Statsligt delloft for indkomstoverførsler 2,13 

Kommunalt loft for serviceudgifter 2,5 

Regionalt delloft for sundhedsområdet 2,1 

Regionalt delloft for regional udvikling 2,0 

En nærmere beskrivelse af forudsætningerne for pl-reguleringen fremgår af bilag 
1. 

Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling mellem sektorer 
Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling (herunder virknin
ger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og skæv DUT mv.) mellem stat, 
kommuner og regioner vil blive foretaget i forbindelse med det genfremsatte fi
nanslovforslag, når der er indgået aftale om kommunernes og regionernes øko
nomi. 

Korrektioner i henhold til love om udgiftslofter § 2, stk. 1  
I henhold til § 2, stk. 1 i hhv. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommu
ner og regioner for finansåret 2020, Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner for finansåret 2021 og Lov om fastsættelse af udgiftslofter 
for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022 kan finansministeren admini
strativt foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er be
grundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter. 

Der er foretaget omfordelinger mellem de to dellofter i forlængelse af Aftale om 
handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og forhøjelse af fribeløb af december 2019. 
Korrektionen på det tekniske finanslovforslag afspejler, at elever på erhvervsud-
dannelserne med psykiske eller fysiske handicap fremadrettet får mulighed for at 
få et handicaptillæg til den almindelige SU. Der er i forbindelse med finansloven 
for 2019 allerede foretaget korrektioner af udgiftslofterne som følge af forhøjelse 
af fribeløbet for modtagere af SU på ungdomsuddannelser og videregående ud
dannelser. For dokumentation af følgende henvises til Korrektioner af gældende ud
giftslofter på FL19 (tilgængeligt på www.fm.dk).   

Der er endvidere foretaget omfordelinger mellem de to dellofter som følge af ret 
til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser, jf. lov nr. 495 af 1. 
maj 2019, Trepartsaftale om forlængelse af integrationsuddannelsen (IGU) af februar 2019 
samt Aftale om ny ferielov af januar 2018 om kompensation til private arbejdsgivere.   

Ændringerne i de gældende udgiftslofter - hvor der er taget højde for tilbageløb og 
adfærd – fremgår nedenfor, jf. tabel 6. 

-

-
-

-
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-
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Tabel 6 

Ændring af udgiftslofter sfa. omfordelinger mellem de statslige dellofter 

Mio. kr., 2020-pl 2020 2021 2022

Aftale om tillægsstipendium til uddannelsessøgende med 
en funktionsnedsættelse i erhvervsuddannelse 

Det statslige delloft for driftsudgifter -20 -20 -20

Det statslige delloft for indkomstoverførsler 39 39 39

Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige kon
sekvenser 

Det statslige delloft for driftsudgifter -1 -1 -1

Det statslige delloft for indkomstoverførsler 1 1 1

Trepartsaftale om forlængelse af integrationsuddannelsen 
(IGU) 

Det statslige delloft for driftsudgifter 5 2 4

Det statslige delloft for indkomstoverførsler 8 9 3

Kompensation til arbejdsgivere i forbindelse med aftale om 
ny ferielov 2018 

Det statslige delloft for driftsudgifter -20 -62 -75

Det statslige delloft for indkomstoverførsler 20 62 75

Merudgifter under det statslige delloft for indkomstoverførsler som følge af Aftale 
om handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og forhøjelse af fribeløb er indbudgetteret 
på § 17.35.25 og § 19.81.01.  

Merudgifter under det statslige delloft for indkomstoverførsler som følge af ret til 
at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser er indbudgetteret på § 
17.38.11. 

Merudgifter under det statslige delloft for indkomstoverførsler som følge af Tre
partsaftale om forlængelse af integrationsuddannelsen (IGU) er indbudgetteret på § 
14.72.03 og § 14.72.11. 

Merudgifter under det statslige delloft for indkomstoverførsler som følge af kom
pensation til private arbejdsgivere som led i Aftale om ny ferielov af januar 2018 er 
indbudgetteret på § 17.31.29, § 17.31.32 og § 17.31.35.  

-

-

-
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Bilag 1. Pris- og lønopregningen af udgiftslofterne  

Pris- og lønopregningen af udgiftslofterne i forbindelse med finanslovforslaget for 
2020 tager afsæt i opregningen af de udgifter, der er omfattet af udgiftslofterne.  

På det statslige område er delloftet for driftsudgifter og delloftet for indkomst-
overførsler således opregnet med afsæt i de loftbelagte udgifter på finansloven for 
2019 korrigeret for rammeændringerne i forbindelse med loftfastsættelsen, jf. over
sigt over afgrænsning af de statslige dellofter for hhv. driftsudgifter og indkomstoverførsler (til
gængeligt på www.fm.dk).    

Forudsætningerne for pris- og lønudviklingen på det statslige område i forbindelse 
med finanslovforslaget for 2020 kan findes i forslagets afsnit ”Om Finanslovforslagets 
opbygning” eller på Moderniseringsstyrelsen hjemmeside (https://modst.dk/oekonomi/fi-
nanslov-og-udgiftsopfoelgning/indeks/).  

Tabel 1 

Loftkorrektioner som følge af pris- og lønopregning af de statslige udgiftslofter til 2020-priser 

Mio. kr. 2020 2021 2022 

Statsligt delloft for driftsudgifter 2.831 2.886 2.990 

Statsligt delloft for indkomstoverførsler 5.693 5.664 5.892 

Opregningen af de statslige udgiftslofter afspejler virkningen af skønnet for pris- 
og lønudviklingen i 2020 samt et revideret skøn for pris- og lønudviklingen i 2019. 
Den samlede pris- og lønopregning giver anledning til loftkorrektioner som angi
vet i tabel 1 ovenfor.  

Det bemærkes, at lønskønnet – der indgår i opregningen af udgiftslofterne – angi
ver budgetvirkningen af de overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger mv. inklu
sive skønnede udmøntninger fra reguleringsordningen samt overhæng fra lønstig
ninger året før.1

Det statslige lønskøn i 2019 og 2020 er baseret på de 3-årige overenskomstaftaler 
på det statslige område, som dækker perioden fra 1. april 2018 til 31. marts 2021 
(OK18). Det statslige lønskøn for 2019 er endeligt, idet grundlaget for udmønt
ningen fra reguleringsordningen i 2019 ligger fast.2

1 Budgetvirkningen angiver årsvirkningen på de offentlige budgetter af en given lønstigning og følger dermed 
af udmøntningstidspunktet for en lønstigning. En generel lønstigning på 1 pct., som udmøntes pr. 1. april har 
en budgetvirkning på 0,75 pct. i det pågældende år og en budgetvirkning på 0,25 pct. i overhæng det efterføl-
gende år. 
2 I staten opgøres udmøntningen fra reguleringsordningen på baggrund af lønudviklingen i 3. kvartal året før. 
Det betyder, at udmøntningen i 2019 opgøres på baggrund af den statslige og private lønudvikling i 3. kvartal 
2018. 

-
-

-

-
-
-

-
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De kommunale og regionale udgiftslofter opregnes med det kommunale pris- 
og lønindeks for serviceudgifter samt de regionale pris- og lønindeks for hen
holdsvis sundhedsudgifter (ekskl. medicin) og regional udvikling.  

Ligesom for de statslige udgiftslofter omfatter pris- og lønopregningen af de kom
munale og regionale udgiftslofter også både et skøn for pris- og lønudviklingen i 
2020 og et revideret skøn for 2019. De kommunale og regionale udgiftslofter er 
på finanslovsforslaget teknisk videreført, men korrigeret for ændrede pris- og løn
forudsætninger. Korrektioner af det kommunale udgiftsloft og de regionale ud
giftslofter som følge af økonomiaftalerne for kommunerne og regionerne for 2020 
vil blive foretaget i forbindelse med det genfremsatte finanslovforslag for 2020. 

Forudsætningerne for de kommunale og regionale pris- og lønskøn, der anvendes 
til PL-regulering af de kommunale og regionale udgiftslofter, fremgår nedenfor, jf. 
boks 1.  

Boks 1 

Opgørelsen af den kommunale og regionale pris- og lønudvikling 

I forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger udarbejdes der fremadrettede skøn for PL-reguleringen af de 

kommunale og regionale udgifter mv. 

Den kommunale og regionale pris- og lønudvikling opgøres som en sammenvejning af underliggende skøn for priser 

og løn, der vægtes sammen på baggrund af de artsfordelte udgifter i de seneste kommunale og regionale 

regnskaber. Artsopdelingen er udformet med henblik på at belyse de realøkonomiske og ressourcemæssige 

aspekter af aktiviteten. Artsopdelingen afspejler således sammensætningen af de kommunale og regionale udgifter i 

relation til påvirkningen fra henholdsvis pris- og lønudviklingen.  

• Forudsætninger for prisskøn 

Opgørelsen af prisudviklingen i den kommunale og regionale sektor er baseret på udviklingen i en række under

liggende prisindeks. Skønnene for de underliggende prisindeks i 2019 og 2020 tager afsæt i de tekniske budget

teringsforudsætninger offentliggjort på www.fm.dk. 

• Forudsætninger for lønskøn 

Som for staten angiver lønskønnet budgetvirkningen af de overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger, puljemid

ler mv. inklusive udmøntninger fra reguleringsordningen og privatlønsværn samt overhæng fra lønstigninger året 

før. 

Det kommunale og regionale lønstigningsskøn for 2019 og 2020 er baseret på de 3-årige overenskomstaftaler på 

de respektive områder, som dækker perioden fra 1. april 2018 til 31. marts 2021 (OK18).  

Skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 
Den kommunale pris- og lønudvikling vedrørende serviceudgifterne fra 2019-
2020 skønnes til 2,7 pct., jf. tabel 2. 

-

-

-
-

-

-

-

http://www.fm.dk


Side 9 af 12

Tabel 2 

Skøn for den kommunale pris- og lønudvikling vedrørende serviceudgifter (ekskl. overførsler) fra 2019 

til 2020 (dekomponeret) 

Indeks Vægt  Sammenvejet 

Priser  2,0 0,3 0,6 

Løn 3,0 0,7 2,1 

Samlet PL-indeks 2,7 

Anm.: Prisindekset er en sammenvejning af flere underliggende prisindeks. Indeks og vægte er afrundet til én deci
mal. Afrunding i tabellen kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.  

Pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet fra 2019-2020 skønnes til 2,4 pct. 
ekskl. medicintilskud, jf. tabel 3. 

Tabel 3 

Skøn for pris- og lønudvikling på sundhedsområdet (ekskl. medicintilskud) fra 2019 til 2020 

(dekomponeret) 

Indeks Vægt  Sammenvejet 

Priser (inkl. sygesikring) 1,4 0,5 0,8 

Løn 3,0 0,5 1,6 

Samlet PL-indeks 2,4 

Anm.: Prisindekset er en sammenvejning af flere underliggende prisindeks. Indeks og vægte er afrundet til én decimal. 
Afrunding i tabellen kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. 

For regional udvikling er pris- og lønudviklingen fra 2019-2020 skønnet til 2,5 
pct., jf. tabel 4. 

Tabel 4 

Skøn for pris- og lønudvikling vedrørende regional udvikling fra 2019 til 2020 (dekomponeret) 

Indeks Vægt  Sammenvejet 

Priser  2,4 0,8 1,9 

Løn 3,0 0,2 0,6 

Samlet PL-indeks 2,5 

Anm.: Prisindekset er en sammenvejning af flere underliggende prisindeks. Indeks og vægte er afrundet til én decimal. 
Afrunding i tabellen kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. 

Reviderede skøn for pris- og lønudviklingen i 2019 
Den kommunale pris- og lønudvikling vedrørende serviceudgifterne fra 2018-
2019 blev oprindeligt skønnet til 2,0 pct., jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2019 
af juni 2018.  

Det reviderede skøn for pris- og lønudviklingen vedrørende serviceudgifter fra 
2017-2018 er 1,8 pct. Det er dermed 0,2 procentpoint lavere end det oprindelige 
skøn, jf. tabel 5.  

-



Side 10 af 12

Tabel 5 

Revideret skøn for den kommunale pris- og lønudvikling vedrørende serviceudgifter (ekskl. 

overførsler) fra 2018 til 2019 (dekomponeret) 

Oprindeligt skøn Revideret skøn Ændring 

Indeks Vægt 
Sammen

vejet 
Indeks Vægt 

Sammen
vejet 

Priser 2,0 0,3 0,6 1,6 0,3 0,5 

Løn 2,1 0,7 1,4 1,9 0,7 1,3 

Samlet PL-indeks 2,0 1,8 -0,2 

Anm.: Prisindekset er en sammenvejning af flere underliggende prisindeks. Indeks og vægte er afrundet til én decimal. 
Afrunding i tabellen kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. 

Pris- og lønudvikling på sundhedsområdet fra 2018-2019 blev oprindeligt skønnet 
til 1,6 pct. ekskl. medicintilskud, jf. Aftale om regionernes økonomi for 2019 af juni 2018.  

Det reviderede skøn for pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet fra 2018-
2019 er 1,4 pct. ekskl. medicintilskud. Det er dermed 0,2 procentpoint lavere end 
det oprindelige skøn, jf. tabel 6.  

Tabel 6 

Revideret skøn for pris- og lønudvikling på sundhedsområdet (ekskl. medicintilskud) fra 2018 til 2019 

(dekomponeret) 

Oprindeligt skøn Revideret skøn Ændring 

Indeks Vægt 
Sammen

vejet 
Indeks Vægt 

Sammen
vejet 

Priser (inkl. sygesik
ring) 

1,3 0,5 0,6 1,2 0,5 0,5 

Løn 1,9 0,5 1,0 1,6 0,5 0,9 

Samlet PL-indeks 1,6 1,4 -0,2 

Anm.: Prisindekset er en sammenvejning af flere underliggende prisindeks. Indeks og vægte er afrundet til én decimal. 
Afrunding i tabellen kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. 

For regional udvikling blev pris- og lønudvikling fra 2018-2019 oprindeligt skøn
net til 2,2 pct., jf. Aftale om regionernes økonomi for 2019 af juni 2018.  

Det reviderede skøn for pris- og lønudviklingen vedrørende regional udvikling fra 
2018-2019 er 1,7 pct. Det er dermed 0,5 procentpoint lavere end det oprindelige 
skøn, jf. tabel 7. 

-

- -

-

- -
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Tabel 7 

Revideret skøn vedrørende regional udvikling fra 2018 til 2019 (dekomponeret) 

Oprindeligt skøn Revideret skøn Ændring 

Indeks Vægt 
Sammen

vejet 
Indeks Vægt 

Sammen
vejet 

Priser 2,3 0,8 1,8 1,7 0,8 1,4 

Løn 1,9 0,2 0,4 1,6 0,2 0,3 

Samlet PL-indeks 
 

2,2 1,7 -0,5 

Anm.: Prisindekset er en sammenvejning af flere underliggende prisindeks. Indeks og vægte er afrundet til én decimal. 
Afrunding i tabellen kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. 

PL-reguleringen af de kommunale og regionale udgiftslofter 
Eftersom skønnet for pris- og lønudviklingen for sundhed på det regionale om
råde fastsættes ekskl. medicintilskud, er det regionale delloft for sundhedsområdet 
korrigeret for skønnede udgifter til medicintilskud på ca. 5,8 mia. kr. før pris- og 
lønopregningen. 

For at få en samlet opregningsfaktor for det regionale delloft for sundhedsområ
det er pris- og lønskønnet for sundhed ekskl. medicintilskud vægtet i tabel 8. Væg
ten er beregnet som andelen af udgifter til sundhed ekskl. medicintilskud af de 
samlede udgifter til sundhed.  

Tabel 8 

Vægtning af skønnet for den regionale pris- og lønudvikling for sundhed ekskl. medicin 

Skøn for sund
hed ekskl. me

dicintilskud 

Vægt af sundhed 
ekskl. medicintil

skud 
Sammenvejet 

Pris- og lønudviklingen i 2019 2,4 0,95 2,3 

Ændrede pris- og lønforudsætninger vedr. 2018 -0,2 0,95 -0,2 

Den samlede opregning af de kommunale og regionale udgiftslofter, der tager 
højde for reviderede skøn for pris- og lønudviklingen i 2019, fremgår af tabel 9. 

Tabel 9 

Pris- og lønregulering af kommunale og regionale udgiftslofter 

Ændrede pris- og lønfor
udsætninger vedr. 2019 

(pct.) 

Skøn 2019-2020 
(pct.) 

Samlet opregnings
faktor (pct.) 

Kommunalt loft for serviceudgifter -0,2 2,7 2,5 

Regionalt delloft for sundhedsudgifter -0,2 2,3 2,1 

Regionalt delloft for regional udvikling -0,5 2,5 2,0 

Disse forudsætninger giver anledning til korrektioner af de kommunale og regio
nale udgiftslofter som angivet i tabel 10. 

-

-
-

-
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Tabel 10 

Loftkorrektioner som følge af pris- og lønopregning af de kommunale og regionale udgiftslofter 

Mio. kr., 2020-pl 2020 2021 2022 

Kommunalt udgiftsloft 6.291 6.291 6.291 

Regionalt delloft for sundhedsudgifter 2.392 2.392 2.392 

Regionalt delloft for udviklingsopgaver 62 62 62 
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