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Regionerne har påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som corona-epidemien har stillet samfundet i.
Regionerne har foretaget en kontrolleret genåbning af sundhedsvæsenet. Regioner skal
samtidig være omstillingsparate og tilstrækkeligt fleksibelt til at håndtere tilfælde af stigende
smitte i det omfang det afleder et pres på sundhedsvæsenet.
Med den aktuelle smitteudvikling håndterer regionerne et stigende antal indlæggelser på sygehusene. Regionerne varetager samtidig en stor opgave i den danske testindsats, ligesom
de vil være en central aktør i udrulningen af den danske vaccineplan i 2021.
Regeringen har med Aftale om tiltag vedrørende regionernes økonomi i lyset af COVID-19 af
26. marts 2020 tilkendegivet, at den vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at de nødvendige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19.
Med aftalen om regionernes økonomi for 2021 blev regionerne kompenseret for de opgjorte
mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 på i alt 3,1 mia. kr. i 2020.

Yderligere kompensation i 2020
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne kompenseres med yderligere i
alt 1,7 mia. kr. i 2020. Kompensationen dækker over udgifter til Testcenter Danmark, koordineret køb af værnemidler og afholdte udgifter til lager og personale mv. i forbindelse med
disse køb.
Regionerne har herudover haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID19 udgifter i regionerne i 2020. Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om, at der er
behov for en opfølgende drøftelse, når der er større klarhed over de samlede mer- og mindreudgifter i regionerne afledt af epidemien i 2020.
Regeringen har tidligere tilkendegivet, at den ekstraordinære regionale indsats med håndteringen af COVID-19 ikke må fortrænge øvrige udgifter på sundhedsområdet i 2020.
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Håndtering af COVID-19 indsatsen i 2021
På nuværende tidspunkt tyder meget på, at coronaepidemien også vil strække sig ind i 2021
og stille krav til bl.a. en fortsat betydelig testaktivitet og behandling af COVID-patienter samt
en udrulning af vaccinationsplanen. Samtidig kan COVID-19 indsatsen indebære udskudt aktivitet i sundhedsvæsenet.
Regeringen vil derfor også for 2021 være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at
finansiere udgifter afledt af COVID-19 i regionerne, herunder udgifter til afvikling af den udskudte aktivitet, så den ekstraordinære indsats ikke fortrænger øvrige udgifter på sundhedsområdet i 2021. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.
Regeringen og Danske Regioner vil gøre status for regionale anlægsinvesteringer i 2021 i
forbindelse med forhandlingerne om regionernes økonomi for 2022.
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