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Indledning

Indledning
Regeringen indgik den 29. maj 2020 aftaler med Danske Regioner og KL om regionernes og
kommunernes økonomi for 2021. Hovedtallene for regions- og kommuneaftalerne fremgår af
tabel 1.

Tabel 1
Aftalte drifts- og serviceudgifter i regioner og kommuner i 2021
Mio. kr., 2021-pl

Regioner

Udgangspunkt for aftalerne

Kommuner

Sundhed

Regional
udvikling

119.369

2.581

265.745

Regionerne
Løft, herunder demografisk udvikling, udgifter til
medicin og mere sundhedspersonale
Bedre behandling og øget behandlingskapacitet

1.349
500

Teknologibidrag (frigjorte midler)

-400

Reduktion af anvendelse af eksterne konsulenter

-100

Ny sygehusaktivitet

138

Effektiviseringsgevinster fra
kvalitetsfondsbyggerierne (frigjorte midler)

-138

Kommunerne
Løft af servicerammen
Mulighed for at prioritere velfærd

1.500
750

Velfærdsprioritering (frigjorte midler)

-250

Færre udgifter til eksterne konsulenter
(frigjorte midler)

-500

Regionerne
Med aftalen løftes det regionale sundhedsområde med godt 1,3 mia. kr. i 2021 til fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Udgangspunktet herfor er det regionale delloft for sundhedsområdet for 2020. Med aftalen sikres, at der følger penge med til dækning af det demografiske
træk, stigende medicinudgifter og mere sundhedspersonale.
Der prioriteres yderligere 500 mio. kr. i 2021 til øget behandlingskapacitet, der frigøres af det
forudsatte regionale teknologibidrag i 2021 og reduktion af regionernes brug af eksterne konsulenter. Derudover prioriteres effektiviseringsgevinster på 138 mio. kr. i 2021 fra kvalitetsfondsbyggerierne til ny sygehusaktivitet.
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Med aftalen tilføres regionerne i alt 3,1 mia. kr. som kompensation for regionernes opgjorte
nettomerudgifter til håndtering af COVID-19, som vedrører:
•

Staten, kommunerne og regionerne har koordineret deres køb af værnemidler via den
Nationale Operative Stab (NOST). Region Hovedstaden har på vegne af regionerne indkøbt for i alt 1,8 mia. kr., mens Region Midtjylland har indkøbt for 0,4 mia. kr.

•

Regionerne har lokalt foretaget køb af værnemidler mv. for yderligere 0,9 mia. kr.

Med aftalen fastsættes et niveau for de regionale anlægsudgifter på 7,5 mia. kr. i 2021. For at
understøtte aktiviteten og beskæftigelsen er der med aftalen enighed om et ekstraordinært
løft af det loftsbelagte niveau for anlægsudgifterne i 2021 på 1,0 mia. kr. Det fastsatte loftsbelagte niveau for anlægsudgifterne (brutto) udgør 3,5 mia. kr. i 2021 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2021 svarende til 4 mia. kr. Det svarer til det faktiske investeringsniveau for kvalitetsfondsbyggerierne de seneste år. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer.

Kommunerne
Det kommunale udgiftsloft for 2021 er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for
2021. Med aftalen løftes kommunernes serviceramme med 1,5 mia. kr. i forhold til dette udgangspunkt. Derudover frigøres ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter
og arbejdet med velfærdsprioriteringen.
Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med
fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats.
Med aftalen kompenseres kommunerne desuden med i alt 2,6 mia. kr. i 2020 som følge af
opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Udgifterne vedrører:
•

Staten, kommunerne og regionerne har koordineret deres køb af værnemidler via den
Nationale Operative Stab (NOST). Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb for i alt 1,2 mia. kr. Hertil har kommunerne lokalt foretaget køb for ca. 0,1
mia. kr.

•

Regeringen har tilkendegivet, at kommunerne kompenseres med ca. 0,4 mia. kr. for merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, differentieret forældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med genåbningen samt udgifter til isolationsfaciliteter. KL har
herudover opgjort yderligere nettomerudgifter for ca. 0,8 mia. kr. relateret til COVID-19.

Der er i 2021 aftalt et ekstraordinært løft af den kommunale anlægsramme, så kommunerne
får mulighed for at øge investeringerne og dermed understøtte beskæftigelsen. Kommunerne
investerer op til 21,6 mia. kr. i 2021. Heraf gives et tilskud på 1,0 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. Anlægsniveauet er loftsbelagt.
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Med aftalen afsættes en lånepulje på i alt 250,0 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes
en lånepulje på 400,0 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
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Regeringen
KL

Aftale om kommunernes
økonomi for 2021
Nyt kapitel

29. maj 2020

1. Indledning
Danmark gennemlever i denne tid en ekstraordinær situation grundet corona-virussen. Vi betræder nyt land hver dag. Det gælder ikke mindst ledere og medarbejderne i den offentlige
sektor, der har handlet hurtigt og fleksibelt for at yde den bedste mulige service til danskerne,
selvom betingelserne på kort tid blev forandret.
Krisen har vist styrken ved vores danske samfundskontrakt, hvor vi hjælper i fællesskab. Det
giver et stærkt fundament for fremtidens velfærdssamfund. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som står for hovedparten af den borgernære velfærd. De kommunale ledere og medarbejdere yder hver dag en stor indsats for at levere god og nærværende velfærd til borgerne. Kommunerne udviser fleksibilitet over for virksomheder, som har brug for en hjælpende hånd, og bidrager dermed til at holde hånden under danske arbejdspladser.
Regeringen og KL er enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2020 og 2021, som
håndterer konsekvenserne af COVID-19, dækker den demografiske udvikling og giver mulighed for at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den
kommunale sundhedsindsats. Dermed sikres og udvikles velfærden fortsat på trods af den
ekstraordinære situation som følge af COVID-19.
Aftalen understøtter investeringerne i vores velfærdsinstitutioner for at give efterspørgslen i
økonomien et rygstød netop nu. Regeringen og KL er enige om at bringe Danmark sikkert og
forsvarligt gennem konsekvenserne af COVID-19.
Regeringen ønsker en udvikling af vores fælles velfærd med fokus på nærhed, tillid og sund
fornuft. Regeringen og KL er derfor enige om til efteråret 2020 at drøfte rammerne for det fælles arbejde med nærhedsreformen samt konkrete tiltag og redskaber til at finde fremtidens
velfærdsløsninger.
Regeringen og KL er enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvikle den
borgernære service er mål- og rammestyring. Parterne er enige om, at den nuværende styring og regulering på flere velfærdsområder er blevet for kompleks, og med for stort fokus på,
hvordan vi leverer velfærden, frem for hvilken velfærd, vi leverer. Samtidig arbejder kommunerne med at styrke kvaliteten i velfærdsydelserne og synligheden om de resultater, kommunerne skaber for vores børn, unge, ældre, socialt udsatte og de arbejdsløse. De kommunale
indsatser skal være effektfulde og hjælper borgeren videre.
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Regeringen og KL vil samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for en udvikling og
omstilling af den kommunale sektor, hvor kommunerne bidrager til genopretningen af dansk
økonomi.

2. Kommunernes økonomiske rammer for 2021
Det kommunale udgiftsloft for 2021 er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for
2021. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,5 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 267,2 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.
Dertil kommer, at der i Aftale om finansloven for 2020 er afsat et markant løft af den kommunale økonomi på 0,9 mia. kr. i 2020 og 1,1 mia. kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud,
flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling,
ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats. Dermed sikres og udvikles velfærden fortsat på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.
Regeringen og KL er enige om et ekstraordinært løft af anlægsrammen i 2021, så kommunerne får mulighed for at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelsen.
Parterne er på den baggrund enige om, at kommunerne investerer op til 21,6 mia. kr. i 2021,
som sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. Heraf gives et
tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer.
Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både
den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i budgetterne og
regnskaberne.
Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de
kommunale investeringer i 2021. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget
af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2021.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at have dialog om det faglige grundlag for
en revision af Budgetloven. Regeringen vil invitere forligskredspartierne til forhandlinger om
en revision af Budgetloven.
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Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på
de borgernære områder.
Med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er der sikret stabilitet
om kommunernes finansiering og dermed bedre grundlag for en langsigtet planlægningshorisont. Med aftalen tilføres der ekstra, statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i
2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed bortfalder behovet for at drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.
Regeringen og KL er ligeledes enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation
vil arbejde for at anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes
gæld.
I forlængelse af overgangen til den nye ferielov er regeringen og KL enige om at afdække
mulige veje til, at kommunerne kan overføre optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, herunder muligheden for låntagning.
Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem enighed om at
understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen, jf. bilag 1.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2021
Mio. kr., 2021-pl

Aftale

Serviceudgifter, netto

267,2

Aktivitetsbestemt medfinansiering

23,3

Overførsler

81,0

Udgifter til forsikrede ledige mv.

15,4

Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)

21,6

Øvrige udgifter

0,8

Udgifter i alt

409,4

Skatteindtægter

-300,8

Bloktilskud mv.

-106,5
-4,0

- Heraf betinget bloktilskud

-7,1

Øvrige indtægter

-414,4

Indtægter i alt

Øget råderum gennem reduceret brug af eksterne konsulenter
Parterne er enige om, at kommunerne i de kommende år skal have øget fokus på at reducere
forbruget af eksterne konsulenter. Målet er, at flere opgaver skal løses af kommunernes egne
medarbejdere, så viden og kompetencer i højere grad fastholdes og udvikles i den offentlige
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sektor. Kommunernes forbrug af eksterne konsulenter varierer. Det vil derfor også være forskelligt fra kommune til kommune, hvor mange ressourcer, der kan frigøres ved at reducere
forbruget af eksterne konsulenter.
Regeringen og KL er enige om at se på muligheden for en mere fleksibel organisering af
tværkommunale samarbejder på både myndigheds- og driftsområder med henblik på, at forbedre mulighederne for at udnytte ekspertise og stordriftsfordele på tværs af kommunegrænserne.
Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved
at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre 1,0 mia. kr. frem mod 2025, hvoraf 0,5 mia. kr. frigøres i 2021, 0,7 mia. kr. i
2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024. De frigjorte midler anvendes til at udvikle den
borgernære velfærd.
I tillæg hertil videreføres arbejdet med velfærdsprioriteringen, som i 2021 udgør 250 mio. kr.

Øvrige økonomiske forudsætninger
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr. i 2021,
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre
15,4 mia. kr. i 2021.
En stigende ledighed som følge af COVID-19 kan indebære stigende udgifter til indkomstoverførsler. Det er imidlertid vigtigt for regeringen og KL, at udgifterne hertil ikke fortrænger øvrige
driftsudgifter eller reducerer mulighederne for at igangsætte investeringer.
Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende
2020 på 1,9 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.
Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes overførselsudgifter.
Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraordinært ske 1. september 2020, hvor det fulde beløb overføres til kommunerne.
De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2021 fremgår af boks 1.
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Boks 1
Øvrige økonomiske forudsætninger
Pris- og lønudvikling
Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2020-2021 for de samlede udgifter
inkl. overførsler på 1,5 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,5 pct. fra 2020-2021, og
PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,4 pct. fra 2020-2021.
Bidrag til regionerne
Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2020 var 112 kr. pr. indbygger.
For 2021 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 113 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den
regionale pris- og lønudvikling fra 2020-2021 på 1,3 pct. inkl. medicin.
Kommunal medfinansiering (KMF)
Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering
(KMF) fastfryses uændret i 2021 svarende til afregningsniveauet i 2020. Parterne drøfter efterreguleringen
af KMF for 2019. Aftaleparterne bag reformen af tilskuds- og udligningssystemet er endvidere enige om i
forbindelse med efterreguleringen at sikre, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke
taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede indretning af den kommunale medfinansiering.

3. Håndtering af indsatsen mod COVID-19
Kommunerne har sammen med en række aktører påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som corona-epidemien har stillet samfundet i. Regeringen har derfor også tidligere med Aftale om tiltag vedrørende kommunernes 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.
Den ekstraordinære situation som følge af COVID-19 stiller store krav til en hurtig omstilling
og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor. Det medfører en række direkte
samt afledte mer- og mindreudgifter i kommunerne, herunder forbundet med indkøb af ekstra
værnemidler.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2020. Det skyldes bl.a., at det videre
forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb.
Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres
for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Regeringen og KL
er enige om, at kommunernes kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020, som vedrører følgende udgifter:
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•

Der gives en kompensation på 1,2 mia. kr. Heraf har regeringen tilkendegivet, at kommunerne kompenseres med ca. 0,4 mia. kr. i 2020 for merudgifter til rengøring i kommunale
og private velfærdstilbud, differentieret forældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med
genåbningen samt udgifter til isolationsfaciliteter. KL har på nuværende tidspunkt opgjort
yderligere nettomerudgifter for ca. 0,8 mia. kr. relateret til COVID-19. Det udgøres bl.a.
af merudgifter vedrørende indkøb af indretning og udstyr mv., personaleudgifter, udgifter
til social- og sundhedsområdet mv. samt mindreudgifter til bl.a. befordring og indkøb.

•

Staten, kommunerne og regionerne har koordineret deres køb af værnemidler via den
Nationale Operative Stab (NOST). Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb i organisationen, KVIK for i alt 1,2 mia. kr. Hertil har kommunerne lokalt foretaget køb for ca. 0,1 mia. kr. Kommunerne vil sørge for at anvende fra centralt indkøbte
værnemidler, før der foretages lokale dispositioner.

Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel
yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.
Kommunerne får ekstraordinært tilbageført overskud i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
på 0,6 mia. kr. i 2020. Midlerne tilbageføres som en bidragsnedsættelse. Der er tale om et
ekstraordinært tilskud i lyset af covid-19 situationen, herunder til at understøtte, at kommunerne kan opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere.
Regeringen vil i forlængelse heraf foretage en samlet teknisk korrektion for nettoudgifter relateret til COVID-19 ved opgørelsen af kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter i
overensstemmelse med § 14 a stk. 2 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner.
Kompensationen udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen
blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse køb af værnemidler.
Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraordinært ske 1. september 2020, hvor det fulde beløb overføres til kommunerne.
I 2020 er der i forhold til indtægtssiden et forventet ekstraordinært tab for kommuner, der har
valgt selvbudgettering. Regeringen har tilkendegivet, at den på den baggrund vil søge Folketingets opbakning til, at kommuner der har selvbudgetteret i 2020 får mulighed for at omgøre
deres beslutning og vælge at blive overført til statsgarantien for 2020 grundet den ekstraordinære situation med COVID-19.
Kompensation af trafikselskaberne mv. som følge af COVID-19 håndteres i et særskilt spor
efter en model med direkte kompensation for realiserede nettomerudgifter, fx som følge af
fald i passagerindtægter.
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4. Udvikling af velfærden
Regeringen og KL er enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvikle den
borgernære service er mål- og rammestyring. Parterne er enige om, at den nuværende styring og regulering på flere velfærdsområder er blevet for kompleks, og med for stort fokus på,
hvordan vi leverer velfærden, frem for hvilken velfærd, vi leverer. Samtidig arbejder kommunerne med at styrke kvaliteten i velfærdsydelserne og synligheden om de resultater, kommunerne skaber for vores børn, unge, ældre, socialt udsatte og jobsøgende. De kommunale indsatser skal være effektfulde og hjælpe borgeren videre.

Nærhedsreform
Regeringen og KL ønsker i fællesskab at gå radikalt nye veje for at udvikle velfærden, frigøre
mere tid til kerneopgaven og finde løsninger på nogle af de velfærdsudfordringer, hvor det
trods mange års bestræbelser og reformer ikke er lykkedes at skabe de ønskede resultater.
Erfaringer fra forsøg med at fjerne procesregulering og detailstyring i kommunerne tyder på,
at der kan skabes resultater for både borgere og medarbejder, når kræfterne bruges der,
hvor de gør den største forskel for borgeren.
Håndteringen af corona-udbruddet har tydeliggjort det store potentiale, der er ved at give offentlige ansatte og ledere øget handlerum og tillid til at udfolde deres faglighed, så de kan levere den bedste mulige velfærd for borgerne. Det har givet værdifulde erfaringer med at
skabe forandringer i en offentlig sektor, der de seneste måneder har udvist en ekstraordinær
fleksibilitet og omstillingsparathed. På tværs af faggrænser og sektorer har medarbejdere og
ledere via nye samarbejder, teknologier og arbejdsgange sikret afgørende velfærdsydelser
under vanskelige og omskiftelige forhold. Parterne er enige om at bygge videre på de erfaringer i kommende drøftelser om udviklingen af velfærden.
Den kommende nærhedsreform skal sætte en klar ny og ambitiøs retning for udviklingen af
velfærdssamfundet. En retning, hvor større frihed, tillid og professionelt handlerum giver ledere og medarbejdere mulighed for at koncentrere sig om at levere den bedst mulige velfærd
for borgerne, og hvor fremtidens velfærdsløsninger udvikles i forpligtende fællesskab gennem
et tæt samarbejde mellem medarbejdere, borgere, ledere, lokalpolitikere og myndigheder.
Skal det lykkes, kræver det, at der fastholdes et fokus på, hvordan man udvikler, styrer og leder den offentlige sektor – med større fokus på resultater.
Regeringen, KL og Danske Regioner vil i efteråret 2020 drøfte rammerne for udviklingen af
velfærdssamfundet i regi af nærhedsreformen.

Forum for udvikling af velfærden
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at styrke fokus på og den tværgående koordinering af udviklingen på de store velfærdsområder, eksempelvis i regi af Nærhedsreformen. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere et forum, der bl.a. kan
drøfte tiltag, der skal understøtte sammenhæng på tværs af sektorområder og løbende følge
udviklingen i resultaterne på velfærdsområderne.
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Den sociale investeringsfond
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge finansieringen af Den Sociale
Investeringsfonds sekretariat til og med 2022.

Samarbejde om digitalisering
Danmark er i front, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor. Førerpositionen er i
høj grad et resultat af et tæt samarbejde mellem kommunerne, regionerne og staten over
mange år med afsæt i fælles mål og ambitiøse initiativer.
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber ved udgangen af 2020, og digitaliseringspagten fra 2019 har lagt sporene for det videre samarbejde på en række områder, fx med Mit
Overblik og signaturprojekterne om kunstig intelligens. Regeringen, KL og Danske Regioner
er i forlængelse heraf enige om at fortsætte et stærkt samarbejde om digitalisering på tværs
af hele den offentlige sektor.
Digitalisering og teknologi giver løbende nye muligheder for at løfte velfærden og kan samtidig bidrage til at afhjælpe klimamæssige udfordringer. Regeringen, KL og Danske Regioner
er enige om, at ny teknologi og digitale løsninger skal bruges aktivt til at afhjælpe udfordringer for velfærd og klima, og at det skal ske på en måde, hvor der værnes om tilliden til den
offentlige sektor, og hvor alle kan være med uanset digitale kompetencer.
Parterne er derfor enige om følgende retninger for det fremadrettede samarbejde. Borgerne
skal opleve en sammenhængende offentlig sektor og have adgang til og overblik over egne
data, ligesom det skal være klart for den enkelte, hvilke rettigheder man har i forhold til oplysninger om sig selv. Nye teknologier skal bruges ansvarligt og innovativt til aktivt at skabe
bedre velfærd, gøre den offentlige administration mere effektiv og bidrage til at løse klimaudfordringerne. Parterne er endvidere enige om, at der skal være styr på sikkerheden, herunder
patientsikkerheden, så den offentlige sektor er rustet til at håndtere digitale trusler. Lovgivningen skal understøtte en effektiv og brugervenlig digital forvaltning, og digitale løsninger skal
udvikles med udgangspunkt i borgernes retssikkerhed. Endelig skal de stærke danske erfaringer med offentlig digitalisering inddrages tidligt i dialogen med EU om nye politikker og reguleringer, ligesom samarbejdet skal sikre en hensigtsmæssig implementering af nye krav.
Regeringen, KL og Danske Regioner er med afsæt heri enige om at fortsætte drøftelserne
med henblik på en aftale om nye initiativer og en økonomisk ramme for samarbejdet som led
i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022.
Med henblik på at fortsætte samarbejdet i 2021 afsættes i alt 15,0 mio. kr. i 2021 til bl.a. at
videreføre og opprioritere indsatser vedrørende digital inklusion, klima, arkitektur og standarder samt cyber- og informationssikkerhed. Indsatserne finansieres af ubrugte midler fra det
fællesoffentlige samarbejde om digitalisering.
Regeringen og KL er desuden enige om, at der i perioden 2021-2025 afsættes årligt 30 mio.
kr. af bloktilskuddet til finansiering af projekter i det fælleskommunale digitaliseringsprogram.
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Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
Regeringen, KL og Danske Regioner indgik ved aftalerne om kommunernes og regionernes
økonomi for 2020 en aftale om at etablere en investeringsfond på op til 200 mio. kr. i perioden 2019-2022. Parterne er enige om, at investeringsfonden i 2021 skal udmønte 60 mio. kr.
til 13 signaturprojekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner med henblik på at sikre
erfaringer med kunstig intelligens i forhold til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Dette års signaturprojekter skal blandt andet give erfaringer med teknologiens
potentiale inden for opsporing af akut kritiske sygdomme som blodforgiftning samt reduktion
af CO2-udledning ved optimering af energiforbruget i offentlige bygninger.

Cyber- og informationssikkerhed
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at prioritere arbejdet med cyber- og informationssikkerhed på tværs af sundhedssektoren ud fra en risikobaseret tilgang.
Parterne er derfor enige om, at der etableres overvågnings- og analysekapacitet for sundhedssektoren, som vil sikre en fortsat solid cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren. Etableringen af analysekapaciteten tænkes ind i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Arbejdet med at afdække mulige organiseringsformer påbegyndes efter
sommerferien og afsluttes i efteråret 2020.

5. Børn og unge
Det er afgørende for børn og unges læring, trivsel og udvikling, at de har adgang til dagtilbud
og undervisning af høj kvalitet og får den rette hjælp og støtte tidligt i livet. Alle børn skal trives, udvikle sig og blive så dygtige, som de kan.

Kvalitet i dagtilbud
Alle børn – uanset baggrund – skal have en god start på livet. Det er afgørende at sætte ind
hos børn i vuggestuer, børnehaver og dagpleje, hvis den negative sociale arv skal nedbrydes, og hvis der skal ske en bedre integration i samfundet for børn med ikke-vestlig baggrund, herunder familier hvor der ikke tales dansk – og af børn fra sårbare og udsatte familier. Det kræver en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats og dagtilbud af høj
kvalitet.
Regeringen og KL er derfor enige om med afsæt i den pædagogiske læreplan at afdække,
hvad der er udgør god kvalitet i dagtilbud, og hvordan kvaliteten og udviklingen på området
kan styrkes. Det vil ske i samarbejde med relevante aktører. Samtidig vil der blive fulgt op på,
hvordan pædagoguddannelsen understøtter høj kvalitet i forbindelse med evalueringen af
pædagoguddannelsen. Arbejdet vil tage afsæt i den danske dagtilbudstradition og den styrkede pædagogiske læreplan, der kan give indsigt i kvalitet på dagtilbudsområdet. Indsigten i
kvalitet skal sikre viden på forskellige niveauer, herunder nationalt, kommunalt, ledelsesmæssigt samt blandt de fagprofessionelle og skabe grundlag for udviklingen på dagtilbudsområdet. Relevante aktører vil blive inddraget i arbejdet.
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Regeringen og KL vil desuden fortsat samarbejde om implementeringen af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner, som blev besluttet med finanslovsaftalen for 2020, og
som også spiller en rolle for god kvalitet i dagtilbud.

Flere lærere i folkeskolen
Med finansloven for 2020 er afsat 0,3 mia. kr. i 2020, 0,4 mia. kr. i 2021, 0,6 mia. kr. i 2022
og 0,8 mia. kr. 2023 til løft af folkeskolen. Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Parterne vil derfor anvende de afsatte midler på finansloven for 2020 til
ansættelse af flere lærere med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen fx via øget brug
af tolærerordninger til at styrke de inkluderende læringsmiljøer.

Lærepladser til unge på erhvervsuddannelserne
Nedlukningen af samfundet som følge af Covid-19, og den efterfølgende effekt for arbejdsmarkedet, vil formentligt medføre at der oprettes væsentligt færre lærepladser end normalt.
Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at elever på erhvervsuddannelserne skal
have større sikkerhed for at få en læreplads. Det kan blandt andet ske ved at øge antallet af
lærepladser, der oprettes som følge af brug af sociale klausuler i udbud, og gennem ansættelse af elever i kommunerne.

Forberedende Grunduddannelse
FGU-institutionerne har være omfattet af nedlukningen som følge af Covid-19. Regeringen og
KL er på den baggrund enige om, at kommunerne fortsat har fokus på, om der er potentielle
elever, der skal opsøges og målgruppevurderes til FGU. Regeringen og KL er endvidere
enige om, at kommunerne skal have fokus på de FGU elever, som har været omfattet af nedlukningen. Det betyder blandt andet, at kommunerne i dialog med elev og skole skal vurdere
om uddannelsesplanen fortsat holder eller om nedlukningen medfører behov for revision af
planen.

Opfølgning på Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner
Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes anlægsudgifter i forlængelse af implementering af Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner.

6. Børnene først
Regeringen ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så børnene får den rette
hjælp og støtte tidligt i deres liv. Vi skal som samfund passe bedre på børnene og sætte tidligere og mere konsekvent ind. Vi skal forebygge, at børn får en barndom med omsorgssvigt.
Derfor vil regeringen præsentere et udspil på anbringelsesområdet, som skal sætte børnene
først.
Udspillet vil fokusere på tre spor. Der skal for det første være flere tidligere anbringelser og
bedre kvalitet. Vi skal passe bedre på børnene og sætte tidligere og mere konsekvent ind,
når børn har brug for hjælp. Vi skal for det andet sikre barnets stemme gennem en ”Barnets
Lov”, der sætter børnene først. Lovgivningen skal indrettes, så indsatser og rettigheder for
barnet er omdrejningspunktet. Og vi skal for det tredje sikre anbragte børn og unge en bedre
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overgang til voksenlivet. De unge skal rustes bedre til at stå på egne ben efter en anbringelse.
Sagsbehandlerne i kommunerne skal have gode rammer, så børnene får den rette hjælp. Der
er således behov for, at dygtige og kompetente medarbejdere på området kan fastholdes, så
der sikres en øget kontinuitet i indsatsen og dermed større tryghed for udsatte børn og deres
familier. Dette kan bl.a. ske gennem kommunernes fortsatte fokus på kompetencer, fx via oplæring, sparring og efteruddannelse.
Resultater af KL og regeringens samarbejde om kulegravningen på området vil indgå i arbejdet med Barnets Lov for at sætte børnene i centrum bl.a. gennem smidigere arbejdsgange
samt at flytte tid fra dokumentation og proceskrav til arbejdet med børnene og familien. Arbejdet vil inddrage kommunale erfaringer, herunder erfaringerne fra de igangværende frikommuneforsøg.
Regeringen og KL vil på baggrund af de fælles ambitioner sammen drøfte den bedste vej til
at følge op på og implementere regeringens kommende udspil. Kommunerne spiller en vigtig
rolle i indsatsen for de udsatte børn. Skal vi for alvor lykkes med at skabe bedre forhold og en
større effekt af indsatsen for de anbragte børn, er der behov for en bredt forankret indsats for
at løfte kvaliteten.
Regeringen og KL er enige om, at plejefamilier løfter en afgørende opgave for at sikre anbragte børns opvækst. Plejefamilierne skal være klædt godt på til at tage vare på disse børn
og unge og sikre dem en tryg og stabil barndom, ligesom det er vigtigt, at der i hele landet
kan rekrutteres det nødvendige antal plejefamilier. Derfor vil parterne i fællesskab afdække
muligheder og barrierer for at rekruttere og fastholde flere plejefamilier til gavn for anbragte
børn og unge.

7. Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde yder hjælp og støtte til omkring 180.000 børn, unge og
voksne årligt. Målgruppen er bred, og der er stor forskel på typen og omfanget af hjælp, der
er behov for. Problemstillingerne er alt fra udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser til fysiske handicap, psykiske sygdomme, social udsathed, hjerneskade mv. Kommunerne har de
seneste år oplevet et udgiftspres på området som følge af, at flere borgere søger hjælp på
socialområdet.
Støtten til udsatte børn og unge skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt
muligt forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. På voksenområdet er målet
at hjælpe med at bringe den enkeltes ressourcer i spil, at forebygge at problemer udvikler sig
og at flere voksne kan mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Det er vigtigt, at rammerne
for indsatsen understøtter dette.
Det skal derfor være nemmere for kommunerne og medarbejdere at sætte barnet, familien og
borgeren i centrum. Det kræver bl.a. en enkel og overskuelig lovgivning, og at sagsbehandlerne har de rigtige rammer for at kunne udføre deres arbejde. Ligeledes skal rammerne for
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at hjælpe udsatte voksne videre til et mere selvstændigt liv med uddannelse og beskæftigelse gøres mere fleksible.

En helhedsorienteret indsats for borgere er med komplekse problemer
Udsatte borgere med komplekse problemer har svært ved at navigere i det offentlige system
og borgeren kan ofte opleve selv at skulle holde snor i sine mange tilbud og indsatser. Samtidig er de forskellige lovkomplekser vanskelige at overskue og medfører, at vigtig tid og ressourcer bruges på unødigt bureaukrati. Det fjerner fokus fra fagligheden og det, der faktisk
betyder noget – samarbejdet om at hjælpe borgeren med at mestre eget liv og komme i beskæftigelse.
Mange kommuner har allerede vist, at det er muligt at tilrettelægge indsatsen bedre, den
komplekse lovgivning til trods. Dette arbejde har allerede vist gode resultater. Nu er tiden
kommet til, at lovgivningen skal følge med de gode erfaringer.
Regeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om helhedsorienteret indsats for
borgere med komplekse problemer spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe bedre rammer for både kommunen og borgeren. Der er enighed om, at det er afgørende at fastholde et
højt ambitionsniveau for den nye hovedlov. Målet er, at kommunen skal have større frihed til
at tilrettelægge en indsats med faglighed og sund fornuft i højsædet, mens borgeren får en
lettere indgang til kommunen samt en mere sammentænkt og effektfuld indsats, der vil
hjælpe borgeren tættere på at kunne mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Parterne er
desuden enige om, at selvom den lovgivningsmæssige ramme er vigtig, er andre faktorer
som ledelse, faglig kultur mv. af nærmest lige så stor betydning for at opnå de ønskede mål.
Regeringen vil i efteråret 2020 indlede politiske drøftelser om indholdet i hovedloven med
partierne bag principaftalen om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med
komplekse problemer fra december 2018.
KL inddrages i den kommende tid fortsat i det lovforberedende arbejde. Regeringen og KL er
enige om at etablere et tæt samarbejde om at forberede implementeringsunderstøttelsen af
den nye hovedlov.
En fælles analyse har samtidig vist, at der er en række udviklingsprojekter i gang, som vil
gøre det muligt at it-understøtte helhedsorienterede indsatser, når forpligtelsen til at tilbyde
en indsats efter den nye lov træder i kraft. Kommunerne vil i den forbindelse arbejde videre
med analysen af de nødvendige forudsætninger i den fælleskommunale infrastruktur. Parterne er desuden enige om, at der er behov for en tæt dialog om at sikre sammenhæng i sektorområdernes databekendtgørelser og sikre en hensigtsmæssig udvikling af it-infrastrukturen.

Fortsættelse af det fælles samarbejde
Udsatte borgere skal have en social indsats af høj kvalitet, og ressourcerne til indsatsen skal
prioriteres og investeres rigtigt. Viden om hvad der virker er med andre ord nøglen til et bedre
liv for mange udsatte mennesker og mennesker med handicap.
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Der er derfor fortsat behov for at styrke og udbygge datagrundlaget på socialområdet for at
forbedre beslutningsgrundlaget både lokalt og nationalt. Regeringen og KL er ligeledes enige
om i fællesskab fortsat at støtte op om arbejdet med at sikre et klart overblik over målgrupper, indsatser, udgifter og i forlængelse heraf resultater. Parterne er enige om, at initiativerne
skal ligge inden for de eksisterende økonomiske rammer.
Med aftale om kommunernes økonomi for 2020 blev der etableret et nyt og fælles samarbejde bl.a. for at undersøge, hvad der ligger bag den aktivitetsudvikling, der har været på socialområdet. Regeringen og KL er enige om at igangsætte en analyse af rammerne for kommunernes indsats og visitation, samt en analyse af evt. lovgivningsmæssige barrierer for at
arbejde forebyggende og fleksibelt med udgangspunkt i en lokal vurdering.
Regeringen og KL er enige om at undersøge sammenhængen mellem udgifter og sammensætningen af borgere og indsatser på kommunalt niveau for at belyse, hvad der driver kommunernes udgifter på det specialiserede voksenområde.

Herberger og kvindekrisecentre
Regeringen og KL er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen til udsatte borgere på
herberger og kvindekrisecentre, så de hurtigere hjælpes videre og får den rette støtte til en
selvstændig tilværelse i egen bolig og et liv uden vold.
Parterne er enige om at fastholde selvmøderprincippet, men at der samtidig er behov for at
tydeliggøre de juridiske rammer for indsatsen på herberger og kvindekrisecentre, hvor målgruppe for og formål med ophold samt ansvarsfordeling mellem tilbud og kommuner under og
efter et ophold præciseres. Parterne er samtidig enige om, at der skal ses på perspektivet i,
at herberger og kvindekrisecentre indgår aftaler med kommunerne i den region, hvor de er
beliggende, om samarbejdet om indsatsen til borgerne. Der stilles ikke krav om driftsoverenskomst. Regeringen vil drøfte det videre arbejde med Folketingets partier.
Der igangsættes et arbejde med undersøge mulighederne for at fastsætte et loft over takster,
som herberger og kvindekrisecentre kan opkræve, herunder særskilt takstfastsættelse- og
opkrævning for efterforsorg. Arbejdet skal ses i sammenhæng med den tydeligere ansvarsfordeling mellem kommuner og tilbud.
Det skal desuden undersøges, om takstfastsættelsen i forlængelse heraf kan gøres endnu
mere gennemsigtig. Initiativerne skal desuden ses i sammenhæng med regeringens planer
om dels at styrke socialtilsynenes tilsyn med tilbuddenes økonomi, dels om at sikre at der
ikke udtages profit fra sociale tilbud.
Regeringens ambition om at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark tager udgangspunkt i
Housing First, hvor borgerne tilbydes en bolig samtidig med, at der gives en individuel og helhedsorienteret social støtte med udgangspunkt i borgerens behov. Regeringen og KL er
enige om, at tiltagene er et første skridt, som skal følges op af et fortsat arbejde for at styrke
kommunernes rammer for implementering af Housing First. Parterne vil i den forbindelse
følge udviklingen i behovet for yderligere faglig styring med kvindekrisecentre og herberger.
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Evaluering af det specialiserede socialområde
Parterne konstaterer, at regeringen vil foretage en evaluering af den nuværende planlægning
og organisering af det specialiserede socialområde mhp.at sikre, at det rette antal og typer af
tilbud til borgere med specialiserede behov er til stede. KL og Danske Regioner inddrages i
arbejdet.

Ankesystemet
Der har vist sig en problemstilling på social- og ældreområdet, hvor rækkevidden af enkelte
principmeddelelser fra Ankestyrelsen har vist sig vanskelige at omsætte i praksis. Regeringen og KL anerkender begge problemstillingen. Parterne er enige om, at der fremadrettet
med respekt for Ankestyrelsens uafhængighed skal være fokus på dialog med kommunerne,
herunder om temaer for sager til principiel behandling.
Der er enighed om at etablere et permanent underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum, som
skal sikre øget fokus på drøftelse af indhold og rækkevidden af principmeddelelser, som kan
have stor betydning for kommunerne.

8. Sundhed og ældre
Antallet af ældre og mennesker med kronisk sygdom er stigende, og stadig flere kæmper
med psykiske problemer eller psykisk mistrivsel. Hvis der også i fremtiden skal være kapacitet på sygehusene til at håndtere det stigende behandlingsbehov og samtidig sikres en fortsat høj kvalitet i behandlingen, skal omstillingen til det nære sundhedsvæsen tages alvorligt.
Det forudsætter, at der samarbejdes på tværs af regioner, kommuner og alment praktiserende læger.
Håndteringen af COVID-19 har tydeliggjort, at vi har et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen. Kommunerne har udvist fleksibilitet til hjemtagning af borgere fra sygehusene og
har samarbejdet tæt med hinanden og sygehusene om bl.a. indkøb, udveksling af medarbejdere og kompetenceudvikling. De erfaringer skal vi bygge videre på.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at fremtidens sundhedsvæsen skal understøtte en øget sammenhæng, forebyggelse og lighed. Et væsentligt succeskriterium vil være,
at der for en række borgere tilbydes en behandling i eller tættere på eget hjem, idet det giver
ekstra værdi for borgeren. Samtidig skal innovativ sundhedsteknologi udnyttes effektivt i arbejdet med at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen og udvikle sundhedsydelserne. Det gælder fx arbejdet med digitale løsninger, herunder videokonsultationer på både hospitalerne og
i praksissektoren, der sikrer borgerne flere nære tilbud. Parterne er enige om at bygge videre
på og fastholde gode erfaringer, resultater og innovative løsninger fra bl.a. håndteringen af
corona-udbruddet. En satsning på nære tilbud skal sikre bedre sammenhænge for borgere
og medvirke til at forebygge sygdom og indlæggelser, så sygehusene aflastes.

Sundhedsaftale
Regeringen har med Aftale om finansloven for 2020 sikret, at der tilføres midler til en styrket
personalekapacitet, hvilket er et element i arbejdet med omstillingen til fremtidens sundheds-
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væsen. Regeringen vil inddrage KL og Danske Regioner i processen frem mod et regeringsudspil, hvorefter Folketingets partier vil inviteres til forhandlinger om en sundhedsaftale, som
lægger klare spor for omstilling og styrket nærhed og sammenhæng.
Regeringen, KL og Danske Regioner og er enige om en fortsat dialog om fremtidens sundhedsvæsen med mere lighed i sundhed, nærhed, kvalitet og sammenhæng i behandlingen.
Regeringen indleder nu en åben og inddragende proces frem mod en samlet sundhedsaftale.
Rammen for et udspil er en sikring af et samlet sundhedsvæsen, som kan imødegå fremtidens udfordringer. Erfaringer og læring fra sundhedsvæsenets håndtering af COVID-19-epidemien skal indgå i arbejdet, og der skal i den forbindelse være særligt fokus på at fastholde
og udvikle gode initiativer med nære sundhedstilbud, samarbejde på tværs af sektorer og innovative løsninger.

Rammerne for udarbejdelsen af vejledninger og anbefalinger
Regeringen, KL og Danske Regioner og er enige om, at vejledninger og anbefalinger understøtter regioners og kommuners kvalitet i indsatserne. Det er Sundhedsstyrelsen, der bl.a.
har til opgave at udarbejde og udstede vejledninger og anbefalinger, som er retningsgivende
for det arbejde, der udføres af personalet på bl.a. de regionale sygehuse og i de kommunale
tilbud på sundheds- og ældreområdet. Når en vejledning eller anbefaling udarbejdes, revideres eller opdateres, indhentes faglig rådgivning fra faglige selskaber, sagkyndige eller arbejdsgrupper, hvor også regionerne og kommunerne deltager og har mulighed for at komme
med input.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der er behov for at afstemme rammerne
om nye, reviderede og opdaterede vejledninger og anbefalinger, herunder bl.a. KL og Danske Regioners tidlige input til afklaring af de økonomiske konsekvenser. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til de fremtidige rammer omkring udarbejdelsen af vejledninger og anbefalinger samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug
Regeringen og KL er enige om at tydeliggøre rammerne for den offentligt finansierede behandling for alkoholmisbrug, herunder skabe øget gennemsigtighed med taksterne. Den nuværende lovgivning på området gør det vanskeligt for kommunerne at sikre sammenhæng
mellem pris og kvalitet i behandlingen. Parterne er derfor enige om at præcisere lovgivningen, så der fastsættes definitioner på forskellige niveauer af behandling, og justere rammerne for de samarbejdsaftaler, som tilbudsstederne skal indgå med kommunerne.

Flere hænder på sundheds-, ældre- og socialområdet
Social- og sundhedsmedarbejdere (social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker) varetager en lang række kerneopgaver i ældreplejen og i det offentlige social- og sundhedssystem. Det er derfor afgørende, at der er tilstrækkeligt med
hænder på sundheds-, ældre- og socialområdet til at sikre, at borgere og patienter får den
bedste behandling, omsorg og pleje.
Regeringen, KL og Danske Regioner blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2020
og aftalen om regionernes økonomi for 2020 enige om at nedsætte en task force, der fik til
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opgave at drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, samt hvordan flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, hvordan sygefravær nedbringes, og hvordan medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.
Task forcen har udarbejdet en lang række analyser og afrapporterer i juni måned. I sin afrapportering peger task forcen på en række anbefalinger, der skal understøtte rekrutteringen af
social- og sundhedsmedarbejdere, jf. boks 2.

Boks 2
Opsummering af anbefalinger fra task force om social- og sundhedsmedarbejdere
•

Styrket rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne: Task forcen anbefaler, at der fastholdes et fokus på rekruttering til uddannelserne, herunder bl.a. ved at anvende de eksisterende rekrutteringskanaler og ordninger til SOSU-uddannelserne, hvor fx SOSU-elever kan indgå en
uddannelsesaftale og dermed få løn allerede på grundforløbet. Task forcen anbefaler, at indsatsen over
for elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder, fx i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken.

•

Bedre overgange mellem skole og praktik: Task forcen anbefaler, at der i regi af det faglige udvalg
sker en fælles forventningsafstemning mellem SOSU-skoler og arbejdsgivere (kommuner/regioner) omkring, hvad elever skal kunne efter et afsluttet grundforløb 2. Task forcen anbefaler desuden, at ansættelsesprocedurer for grundforløbselever fremrykkes med henblik på øget fastholdelse. Hertil at man for
begge uddannelser undersøger muligheden for etablering af et fælles videns- og datagrundlag for bl.a.
at følge frafald, herunder at muligheden for at etablere et centralt registreringsværktøj for frafaldsårsager afsøges.

•

Styrket kvalitet i praktikforløbene: Task forcen anbefaler, at der lokalt etableres formaliserede rammer for samarbejde og deling af information om den enkelte studerende og elev, så at tiltag for at reducere frafald mv. igangsættes pr. automatik. Hertil anbefaler task forcen, at uddannelsesinstitutioner
opretholder et fokus på at gøre den studerende/eleven klar til praktik og praktikstedet i kommunen/regionen på at sikre en høj kvalitet i praktikken, herunder en høj kvalitet af den vejledning kliniske vejledere, øvrige praktikvejledere og medarbejdere med kontakt til de studerende og elever forestår.

•

God start og fastholdelse i faget: Task forcen anbefaler, at der lokalt arbejdes videre med strukturerede introforløb og seniorpolitikker, og at karriere- og videreuddannelsesmuligheder synliggøres.

•

Flere på fuld tid og mindre sygefravær: Task forcen anbefaler, af regionerne og kommunerne fortsætter arbejdet med at sikre, at flere medarbejdere går på fuld tid, og at sygefraværet mindskes.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følge op på task forcens anbefalinger med
henblik på at sikre tilstrækkeligt med social- og sundhedsmedarbejdere. Anbefalingerne henvender sig til forskellige sektorer, og det er et fælles ansvar at sikre, at de bliver realiseret.

Røgfri skoletid
Regeringen og KL er enige om, at røgfri skoletid fra det kommende skoleår skal udbredes til
alle skoler, kostskoler og efterskoler, der har optaget børn og unge under 18 år, således at
det ikke er tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, e-cigaretter, tobakssurrogater
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eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Regeringen vil i efteråret 2020 fremlægge lovgivning, som understøtter aftalen.

9. Psykiatri
10-års plan for psykiatrien
Regeringen igangsætter hurtigst muligt arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien. Planen
vil særligt fokusere på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen mellem almen praksis, hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og socialpsykiatri (herunder botilbud),
ligesom der vil være et særligt fokus på børn og unge. Som ét af de første skridt inddrages
KL og Danske Regioner i arbejdet, som skal undersøge modeller for en ændret ansvarsfordeling for den gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug (borgere
med dobbeltdiagnose).
Udviklingen af planen vil ske med inddragelse af bl.a. KL og Danske Regioner, så lokal forankring og ejerskab sikres med henblik på at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser.

Justeret model for de særlige pladser
Regeringen har indgået en aftale om, at der gennemføres justeringer af modellen for de særlige pladser med virkning fra september 2020, der sikrer, at uudnyttede pladser kan anvendes i den almindelige psykiatri. Den kommunale betaling bortfalder for ommærkede pladser,
og reduceres generelt for særlige pladser, der står tomme. Der planlægges en igangsættelse
af en evaluering af de særlige pladser i 2020. KL inddrages i evalueringen.

10. Beskæftigelse
COVID-19 har ramt det danske samfund og det danske arbejdsmarked. For at mindske
spredning af corona-virussen har regeringen overordnet suspenderet den aktive beskæftigelsesindsats i landets jobcentre og a-kasser i en midlertidig periode, mens udbetaling af ydelser er fastholdt. Suspensionen af den aktive beskæftigelsesindsats udgør en væsentlig ændring fra de regler og krav, som normalt gælder for jobcentrene, a-kasserne og borgerne.
Regeringen og KL skal i efteråret drøfte nærhedsreformen, og i den forbindelse vil parterne
samle op på læring og erfaringer fra suspensionsperioden. Parterne vil drøfte, herunder
hvordan genåbningen af beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges hensigtsmæssigt, således at
kommunerne kan bistå de ledige og virksomhederne bedst muligt ved en effektiv anvendelse
af ressourcerne i jobcentrene.
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Regeringen og KL har herudover igangsat et arbejde, der skal undersøge udviklingen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil. Arbejdet skal bl.a. bidrage til at
udbrede virksomme metoder og tilgange i beskæftigelsesindsatsen. Det aftalte parterne med
Aftale om kommunernes økonomi for 2020, hvor det også blev aftalt at lave en kortlægning
og undersøgelse af integrationsindsatser og -projekter i kommunerne. Parterne vil følge op
på aftalerne frem mod Aftale om kommunernes økonomi for 2022.

11. Klima
Det er regeringens klare ambition, at Danmark skal være et grønt foregangsland, hvor drivhusgasudledningen reduceres, og de grønne job styrkes. Regeringen har med Klimaloven
forpligtet Danmark på, at drivhusgasudledningen skal reduceres med 70 pct. i 2030 ift. 1990.
Derfor har regeringen præsenteret sit udspil til første del af klimahandlingsplanen. Klimaudspillet medfører markante investeringer i den grønne omstilling inden for energi-, industri- og
affaldssektoren og forventes at reducere drivhusgasudledningen med 2 mio. ton CO2-e i
2030.
Klimaudspillet indfrier ikke målene alene, men udspillet skaber et solidt første fundament for
et klimaneutralt Danmark, som der skal bygges videre på i mange år fremad. Derfor vil regeringen også senere følge op med nye klimaudspil.
Alle skal bidrage til indsatsen, hvis de ambitiøse klimamål skal indfries. Den offentlige sektor
skal selv være det gode eksempel på, at der også skal tænkes grønt i løsningen af opgaver.
Kommuner og regioner spiller en vigtig rolle i at sikre, at den grønne omstilling står højt på
dagsordenen på tværs af landet. Regeringen og KL vil fortsætte samarbejdet om den grønne
omstilling og drøfte, hvordan kommunernes erfaringer kan bidrage til den grønne omstilling
og indgå i klimahandlingsplanen, herunder tilskuddet på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer.

FN’s verdensmål
Regeringen og KL og Danske Regioner 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.

12. Øvrige områder
Samarbejde om fællesoffentlig indkøb
Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om fællesoffentlig indkøb, herunder
udvikling af det fællesoffentlige samarbejde om grønt indkøb og lovgivning om e-handel i den
offentlige sektor på en række områder fra 1. januar 2022.
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Udbetaling Danmark
Regeringen og KL vil fortsætte arbejdet med håndteringen af problemstillingen på pensionsområdet om efterregulering af pension. Parterne er enige om, at der fortsat 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, samt Udbetaling Danmarks kommende evaluering og anbefalinger.

Differentieret grundkapital for almene boliger
KL noterer sig, at Grøn boligaftale 2020 viderefører den differentierede grundkapitalindskudsmodel i 2021-2026.

Offentligt privat samarbejde om udbud
Regeringen og KL er enige om at offentlig-privat samarbejde om innovation og nye teknologiske løsninger kan og skal understøttes bedre. Der er behov for at styrke kompetencerne i innovative indkøb og fleksible udbud, udvikle værktøjer og bidrage til igangsættelse, implementering og erfaringsopsamling af konkrete innovationsprojekter, samt støtte med rådgivning ift.
udbudsregler i de konkrete processer. Løsningerne skal udvikles i et samarbejde mellem erhvervslivet og det offentlige, hvorfor der bl.a. er behov for bedre henvisning til mulighederne i
erhvervsfremmesystemet. Parterne vil i fællesskab afdække mulighederne for at etablere et
samarbejde på tværs af den offentlige sektor og med repræsentanter fra erhvervslivet og
eventuelt andre relevante aktører med henblik på at fremme innovation og ny teknologi.

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2021 • Maj 2020

29

Bilag 1. Skattefastsættelse

Bilag 1. Skattefastsættelse
L

I forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem gives der
mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab får mulighed for ved budgetlægningen gradvist at sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025.
For 2021 vil kommuner med tab have mulighed for at forhøje indkomstskatten inden for en
samlet ramme på 430 mio. kr. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund af denne
aftale om udligningsreform modregnes ikke i bloktilskuddet. Partierne bag udligningsreformen
har aftalt følgende tilskudsordninger til skattenedsættelser.
En generel tilskudsordning til kommuner:
•

Tilskudsordningen omfatter kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025, uden forhøjelse af andre skatter.

•

Staten finansierer op til 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80
pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år.

•

Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.

•

Indkomstskattenedsættelser i de kommuner, der modtager tilskud vil i en periode på 6 år
ikke indgå i beregningen af frit lejde.

En tilskudsordning til kommuner med høje udskrivningsprocenter:
•

Tilskudsordningen omfatter kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3
pct. og som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til
2025 uden forhøjelse af andre skatter.

•

Staten finansierer varigt det fulde provenutab for skattenedsættelser ned til 26,3 pct.

•

Tilskuddet bortfalder fuldt ud, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.

•

Indkomstskattenedsættelser ned til 26,3 pct. i de kommuner, der modtager tilskud vil ikke
indgå i beregningen af frit lejde.

Med henblik på at understøtte, at der ikke sker en samlet skatteforhøjelse, skal kommunerne
ansøge Social- og Indenrigsministeriet om adgang til henholdsvis at sætte skatten op samt at
få andel i tilskuddet til skattenedsættelser.
De samlede tilskud til nedsættelse af indkomstskat kan ikke overstige den efter ansøgning
årligt tildelte ramme til skatteforhøjelser. Såfremt der søges om tilskud til skattenedsættelser,
der overstiger de ansøgte skatteforhøjelser, vil Social- og Indenrigsministeriet i behandlingen
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af kommunernes ansøgninger bl.a. lægge vægt på, at skatten kan sættes ned i kommuner
med en høj udskrivningsprocent.
Partierne bag Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen har herudover aftalt:
•

De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.

•

De kommunale dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i 2021-2028.
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Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur
Med næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur, MitID, Næste generation Digital
Post og NemLog-in, tager regeringen, KL og Danske Regioner et øget ansvar for at fremtidssikre og videreudvikle løsningerne, så borgere og virksomheder møder en brugervenlig, sikker og tidssvarende digital service. Den nye generation af infrastrukturløsninger idriftsættes i
2020 og 2021.
Regeringen, KL og Danske Regioner er i den forbindelse enige om den resterende projektfinansiering samt de fremadrettede rammer for drift, vedligehold og videreudvikling af de fællesoffentlige løsninger. Som led heri er parterne enige om at fastlægge et nyt fast niveau for
omkostningerne til drift, vedligehold og videreudvikling. Dette niveau løftes fra 141,4 mio. kr.
til 247,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Heraf finansierer staten og kommunerne hver 40 pct.,
mens regionerne finansierer 20 pct. Det nye omkostningsniveau følger særligt af et større
strategisk ejerskab til løsningerne samt centralisering af forsendelsesomkostninger til Digital
Post. Parterne er enige om at genbesøge omkostningsniveauet for de kommende infrastrukturløsninger ved aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2025.
Den resterende projektfinansiering udgør 133,5 mio. kr. i 2021 og 113,1 mio. kr. i 2022. Kommunernes andel heraf udgør 53,4 mio. kr. i 2021 og 45,2 mio. kr. i 2022, mens regionernes
andel udgør 26,7 mio. kr. i 2021 og 22,6 mio. kr. i 2022.

Mit Overblik
Regeringen, KL og Danske Regioner har taget de første skridt i etableringen af Mit Overblik,
der i årlige etaper frem mod 2024 skal give borgerne et bedre digitalt overblik over de mest
relevante oplysninger om dem selv og deres igangværende sager, ydelser, betalinger, frister
og relevante aftaler – på tværs af staten, kommunerne og regionerne. På kommunernes område er regeringen og KL enige om, at oplysninger om udvalgte sager inden for arbejdsmarked og beskæftigelsesområdet gøres tilgængelige i løbet af 2021, og at udvalgte sager og
indsatser inden for ældreområdet gøres tilgængelige i løbet af 2021 og 2022.

Mere behandling i eget hjem – telemedicin til borgere med hjertesvigt
COVID-19-situationen øger behovet for telemedicinske indsatser, som bidrager til effektiv og
tryg monitorering af borgernes helbredstilstand i eget hjem. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt i hele landet.
Som opstart herpå udarbejder hver landsdel en implementeringsplan for indsatsen. På denne
baggrund aftales en slutdato for landsdækkende udbredelse af tilbuddet ved aftalerne om
kommunernes og regionernes økonomi for 2022.
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Bilag 2. Samarbejde om digitalisering

Fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet
Der afsættes i alt 96,0 mio. kr. i 2021 til drift og udvikling af en række fællesoffentlige sundheds-it infrastrukturkomponenter. Den kommunale andel af finansieringen udgør 31,3 mio.
kr., mens den regionale andel af finansieringen udgør 47,7 mio. kr. i 2020-pl. Stigningen i udgifter fra 2020 til 2021 kan ikke mindst henføres til, at sundhedsvæsenet i disse år satser på
telemedicin, og løsninger hvor behandling og pleje kan omlægges fra fysisk fremmøde til videomøder. Det kan afhjælpe unødige transporter og understøtte sammenhæng i patientkontakt og samarbejde på tværs af sektorer. Frem mod aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022 afsøges muligheden for at indgå flerårige finansieringsaftaler, ligesom
der skal arbejdes hen mod en mere transparent finansierings- og beslutningsmodel.

Sundhed.dk
Sundhed.dk udgør en kritisk national infrastruktur, som besøges af millioner af brugere hver
måned og skaber værdi og sammenhæng i sundhedsdata for borgeren og den sundhedsfaglige. Det er derfor afgørende, at sundhed.dk fremadrettet kan varetage drift, vedligehold og
support på et tilstrækkeligt højt niveau og varetage udviklingsopgaver på vegne af fællesskabet. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at løfte sundhed.dk’s basisbudget med 8,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, hvoraf den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 1,3 mio. kr., 6,4 mio. kr. og 0,8 mio. kr. årligt. Parterne er samtidig
enige om at etablere et prioriteringsgrundlag, som kan understøtte en modernisering af sundhed.dk med øget gennemsigtighed om udgifter til drift og udvikling og fortsat bredere deling
af data.
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1. Indledning
Regionerne har i den seneste tid stået over for en ekstraordinær situation som følge af udviklingen af smitten med coronavirus og følgerne af COVID-19. Situationen har uden tvivl været
og vil fortsat være en udfordring, men den har i særdeleshed vist, at det danske sundhedsvæsen formår at omstille sig i en krisesituation. Krisen har vist vejen for innovative løsninger
og nye måder at samarbejde på. Regionerne har i samarbejde med en række aktører påtaget
sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation. I den forbindelse har særligt sundhedspersonalet spillet en nøglerolle. Uden dygtige og engagerede ledere og medarbejdere har det
ikke været muligt at udbygge og opretholde den kapacitet, som har været nødvendig for at
følge udviklingen i smitten og yde hjælp til de personer, der har haft brug for den.
Store dele af sundhedsvæsenet har været lukket ned i perioder. Den aktuelle situation tilsiger
nu, at samfundet langsomt og sikkert skal genåbnes. Parterne er enige om, at der i den forbindelse skal ske en kontrolleret genåbning af sundhedsvæsenet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så der sker en normalisering af aktiviteten. Det indebærer bl.a.,
at der skal være den rette balance mellem kapacitet til at behandle patienter med COVID-19
og behandlingen af andre patienter i sundhedsvæsenet. Samtidig skal sundhedsvæsenet
være omstillingsparat og tilstrækkeligt fleksibelt til at håndtere eventuelle tilbageslag.
Som led i indsatsen mod coronasmitte har det været nødvendigt at prioritere i sundhedsvæsenet for at frigøre kapacitet på særligt de intensive afdelinger. Et enigt Folketing har således
sikret de nødvendige lovgivningsmæssige rammer til, at regionerne har fået mulighed for, på
baggrund af en samlet vurdering af deres behandlings- og udredningskapacitet, at prioritere
udredning og behandling af patienter med akutte og livstruende sygdomme, fx COVID-19.
Herunder har regionerne fået mulighed for at se bort fra tidsfrister og regler vedrørende udrednings- og behandlingsretten.
Den demografiske udvikling indebærer, at der i disse år kommer flere ældre og et generelt
øget behandlingsbehov i sundhedsvæsenet. Med aftalen sikres der finansiering af de medfølgende udgifter, når der som følge af den demografiske udvikling kommer flere patienter.
Samtidig er der rum til at dække de stigende medicinudgifter med udgangspunkt i statens
skøn samt til ansættelse af mere personale.
Løftet af økonomien kommer ovenpå en markant prioritering af sundhedsvæsenet i økonomiaftalen for 2020 samt Aftale om finansloven for 2020. Dermed sikres og udvikles velfærden
fortsat på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.
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Regeringen og Danske Regioner er med aftalen således enige om rammerne for regionernes
økonomi i 2021, som sikrer en videreudvikling af sundhedsvæsenet. Der er samtidig enighed
om, at den ekstraordinære indsats med håndteringen af COVID-19 ikke må fortrænge øvrige
udgifter på sundhedsområdet i 2020.
Det er fortsat en hovedprioritet, at udviklingen af sundhedsvæsenet skal fokusere på at understøtte en styrket sammenhæng, forebyggelse og lighed. Regeringen og Danske Regioner
vil samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for realiseringen heraf. Første skridt er
allerede taget med aftalerne om henholdsvis 1.000 flere sygeplejersker og et kapacitetsløft i
psykiatrien.
Regeringen har med Aftale om finansloven for 2020 sikret, at der tilføres midler til en styrket
personalekapacitet, hvilket er et element i arbejdet med omstillingen til fremtidens sundhedsvæsen. Regeringen vil inddrage Danske Regioner og KL i processen frem mod et regeringsudspil, hvorefter Folketingets partier inviteres til forhandlinger om en sundhedsaftale. Regeringen har ligeledes en ambition om at indgå en bred aftale om en 10-års plan for psykiatrien,
der bl.a. skal fokusere på forebyggelse og bedre sammenhæng i de tilbud, der målrettes
mennesker med psykisk mistrivsel eller psykisk sygdom. Danske Regioner og KL inddrages i
arbejdet med planen.
Regeringen ønsker en udvikling af vores fælles velfærd med fokus på nærhed, tillid og sund
fornuft. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om til efteråret 2020 at drøfte
rammerne for det fælles arbejde med nærhedsreformen samt konkrete tiltag og redskaber til
at finde fremtidens velfærdsløsninger.
Endvidere 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, klima, ren
jord og drikkevand, og let adgang til gode uddannelser.

2. Økonomiske rammer
Aftalen indebærer følgende økonomiske elementer:
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•

Rammen for de regionale driftsudgifter er fastsat med udgangspunkt i det regionale delloft
for sundhedsområdet i 2021 og det regionale delloft for driftsudgifter til regional udvikling i
2021.

•

Regionerne kompenseres for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i
2020. Aftalen genbesøges ultimo 2020.

•

Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med godt 1,3 mia. kr.
i 2021.

•

Der er med aftalen forudsat et regionalt teknologibidrag på 400 mio. kr. i 2021, som regionerne frigør, og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet.
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Der er som led i det regionale teknologibidrag enighed om en målsætning om, at regionerne arbejder målrettet for at omprioritere ressourcer fra administration til den patientnære sundhed og borgernære opgaver.
Regionerne har for perioden 2015-2020 realiseret 1,5 mia. kr. i forlængelse af den regionale indkøbsstrategi. De frigjorte midler er anvendt i regionerne til øget behandlingskapacitet.
•

I økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, at der frigøres 276 mio. kr. (21-pl) årligt frem mod
2025 gennem en bedre tilrettelæggelse af patientbehandlingen til gavn for både patienterne og økonomi i de nye kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Halvdelen fastholdes
i den enkelte region til øget behandlingskapacitet. De resterende 138 mio. kr. i 2021 er
med økonomiaftalen for 2021 prioriteret til ny sygehusaktivitet. Gevinsterne ligger ud over
det aftalte teknologibidrag.

•

For at understøtte aktiviteten og beskæftigelsen er der med aftalen enighed om et ekstraordinært løft af det loftsbelagte niveau for anlægsudgifterne i 2021 på 1,0 mia. kr. Det
fastsatte loftsbelagte niveau for anlægsudgifterne (brutto) udgør 3,5 mia. kr. i 2021 med
tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i
2021 til grønne investeringer.

•

Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2021 svarende til 4,0 mia. kr. Det svarer til det faktiske investeringsniveau for kvalitetsfondsbyggerierne de seneste år. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer.
Der hensættes i regionerne 909,3 mio. kr. i 2021 til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte med modsvarende finansiering af de enkelte regioners deponering via finansieringstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Med aftalen fastsættes dermed et samlet niveau for de regionale anlægsudgifter på 7,5 mia. kr. i 2021. Det skal også ses i lyset
af, at regionerne i forlængelse af aftalen af 26. marts 2020 har fremrykket investeringer for
ca. 1,0 mia. kr. i 2020.

•

Med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. i 2021, hvor der kan søges om dispensation for deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen.

•

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

Anvendelse af eksterne konsulenter
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at forbruget af eksterne konsulenter skal reduceres, og at flere opgaver skal løses af regionernes egne medarbejdere, så viden og kompetencer i højere grad fastholdes og udvikles i den offentlige sektor.
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Regeringen og Danske Regioner er på den baggrund enige om, at regionerne kan reducere
udgifterne til eksterne konsulenter med 100 mio. kr. årligt fra 2021. De frigjorte midler anvendes til at styrke behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet.

Budgetlovsrevision
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at have dialog om det faglige grundlag for
en revision af Budgetloven. Regeringen vil invitere forligskredspartierne til forhandlinger om
en revision af Budgetloven.

3. Håndtering af indsatsen mod COVID-19
Regionerne har sammen med en række aktører påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som COVID-19 epidemien har stillet samfundet i. Regeringen har derfor også
tidligere 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.
Regionerne har haft en række direkte udgifter forbundet med indsatsen mod COVID-19. Det
dækker bl.a. over udgifter forbundet med indkøb af ekstra værnemidler, medicinsk udstyr og
styrkelse af intensivkapacitet på de regionale sygehuse. Håndteringen af COVID-19 har samtidig medført mindreaktivitet på visse områder og heraf afledte mindreudgifter.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID19 relaterede mer- og mindreudgifter i regionerne i 2020. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der vil derfor være behov for at revidere økonomien senere i
2020, når der er større klarhed over det videre forløb.
Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og Danske Regioner om, at regionerne
kompenseres for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19. Regeringen og
Danske Regioner er enige om, at regionerne tilføres i alt 3,1 mia. kr. i 2020 som vedrører følgende udgifter:
•

Staten, kommunerne og regionerne har koordineret deres køb af værnemidler via den Nationale Operative Stab (NOST). Region Hovedstaden har på vegne af regionerne indkøbt
for i alt 1,8 mia. kr., mens Region Midtjylland har indkøbt for 0,4 mia. kr.

•

Regionerne har lokalt foretaget køb af værnemidler mv. for yderligere 0,9 mia. kr.

Regionerne afsøger muligheden for at anvende fra centralt indkøbte værnemidler, medicinsk
udstyr mv., før der foretages lokale dispositioner.
Samtidig er regeringen og Danske Regioner enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om den samlede håndtering af regionernes COVID-19 udgifter i 2020, herunder i lyset af aktivitets- og ventetidsudviklingen. Regionerne kompenseres i den forbindelse
for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19.
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Regeringen vil i forlængelse heraf foretage en teknisk korrektion for nettoudgifter relateret til
COVID-19 ved opgørelsen af regionernes samlede budgetterede udgifter i overensstemmelse med lov om regionernes finansiering § 6, stk. 2.
Regionerne får ekstraordinært tilbageført overskud i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på
0,2 mia. kr. i 2020. Midlerne tilbageføres som en bidragsnedsættelse. Der er tale om et ekstraordinært tilskud i lyset af COVID-19 situationen, herunder til at understøtte, at regionerne
kan opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere.
Kompensationen af trafikselskaberne mv. som følge af COVID-19 håndteres i særskilt spor
efter en model med direkte kompensation for realiserede nettomerudgifter, fx som følge af
fald i passagerindtægter.

Overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme
Regeringen og Danske Regioner er i lyset af COVID-19 enige om, at Danmark skal rustes
bedre til at håndtere denne og fremtidige epidemier ved at styrke overvågningen af infektioner og smitsomme sygdomme, så nationale og regionale beslutningstagere kan handle hurtigt og effektivt ved infektions- og sygdomsudbrud. Der er enighed om en sundhedsfaglig og
teknisk styrkelse af overvågningen. Det omfatter videreudvikling af de bagvedliggende systemer og automatisering af databehandlingen til den nationale smitteovervågning og til klinikerne til behandlingsformål. Samtidig er parterne enige om, at der skal være hurtig og smidig
adgang til data til forskningsmæssige formål.
Parterne er enige om, at staten investerer 12,0 mio. kr. i perioden 2020-2022, og at regionerne forpligter sig til minimum en tilsvarende investering med henblik på regionale systemtilretninger, herunder integration i regionale EPJ-systemer og dertil øgede driftsudgifter for 4,7
mio. kr. i 2020, 9,0 mio. kr. i 2021, 9,7 mio. kr. i 2022, 10,7 mio. kr. i 2023 og 13,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Med gevinster i både stat og regioner deles finansiering af investeringer og driftsomkostninger ligeligt mellem stat og regioner.

Pukkelafvikling som følge af udskudt aktivitet
Sundhedsvæsenet har været gennem en stor og nødvendig omstilling af aktiviteten for at
kunne sikre en tilstrækkelig kapacitet til behandling af patienter med COVID-19. Regionerne
har fået mulighed for, på baggrund af en samlet vurdering af deres behandlings- og personalekapacitet, at prioritere udredning og behandling af patienter med akutte og livstruende sygdomme, fx patienter med COVID-19, herunder se bort fra tidsfrister i regler vedrørende patienternes udrednings- og behandlingsret. Det har samlet set betydet en aktivitetsnedgang på
flere områder og som følge heraf udsættelse af udrednings- og behandlingsforløb mv. i sundhedsvæsenet.
Regeringen, Danske Regioner, KL og Praktiserende Lægers Organisation har i en fælles
udmelding fra den 13. april 2020 tilkendegivet enighed om at igangsætte en øget aktivitet i
sundhedsvæsenet. Det sker på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige plan for omstilling
og gradvist øget aktivitet i sundhedsvæsenet fra den 14. april 2020.
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Der enighed om, at regionerne i den resterende del af 2020 under hensyntagen til
udviklingen i COVID-19-epidemien har fokus på at indhente udskudte udredninger og
behandlinger, som følger af COVID-19. Regionerne sikres finansiering hertil. Dette indgår i
den opfølgende drøftelse om den samlede håndtering af regionernes COVID-19 udgifter i
2020, jf. ovenfor.
Den øgede aktivitet indebærer, at der fortsat skal være kapacitet til at behandle patienter
med COVID-19, men samtidig skal sundhedsvæsenet modtage og behandle patienter med
andre sygdomme end COVID-19 på både det somatiske og psykiatriske område.
Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i sundhedsvæsenet i dialog med regionerne.
Regionerne bidrager til datagrundlaget til en midlertidig tættere opfølgning som en del af
Sundhedsstyrelsens overvågning i forbindelse med, at sundhedsvæsenets aktivitet gradvist
øges.

Anvendelse af privat kapacitet
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at ledig privat kapacitet skal anvendes i lyset
af den igangsatte øget aktivitet i sundhedsvæsenet og fokus på pukkelafvikling. Parterne er
også enige om, at regionerne anvender privat kapacitet i forbindelse med pukkelafvikling mv.
svarende til niveauet før COVID-19. Med inddragelse af den private aktivitet til pukkelafvikling
mv. forudsættes det, at der ikke sker en underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse.

Enklere arbejdsgange for personalet i sundhedsvæsenet
Regeringen og Danske Regioner er enige om at drøfte forslag til mere enkle arbejdsgange
for personalet i sundhedsvæsenet, herunder drøfte evt. statslige, regionale samt lokalt initierede dokumentationskrav som led i at frigøre ressourcer til pukkelafvikling. Drøftelsen sker
med afsæt i en regional indsamling af forslag og skal bl.a. bygge videre på de konstruktive
løsninger og gode erfaringer i forbindelse med COVID-19 og parternes samarbejde om et
”samlet patientoverblik” for medarbejdere og borgere på tværs af sundhedsvæsenets parter.
Drøftelsen skal ses i sammenhæng med visionerne i regeringens kommende nærhedsreform
om mere nærhed, tillid og sund fornuft i udviklingen og styringen af den offentlige sektor og
den kommende sundhedsaftale.

Regionale erfaringer med omstilling af kapaciteten
Regionerne har i den første fase af COVID-19-epidemien arbejdet med at omstille intensivkapacitet og sikre en fleksibel anvendelse heraf. Regionerne arbejder videre hermed. Håndteringen af et mere langstrakt epidemiforløb samt evt. fremtidige forløb stiller krav til regionernes anvendelse af kapacitet, fx i forbindelse med bølger af pres på sygehusene uden samtidig nedlukning af den øvrige patientbehandling.
Parterne er enige om, at Danske Regioner frem mod august deler regionernes erfaringer
med omstilling af kapaciteten med henblik på at uddrage erfaringer, som kan bruges i en
fremadrettet og fleksibel tilrettelæggelse af anvendelsen af intensivkapacitet. Erfaringsopsamlingen skal understøtte regionernes forberedelse til fremtidige lignende situationer.
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4. Behandlingsomstilling og god opgaveløsning
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at understøtte en omstilling af
sundhedsvæsenet, der tilsiger et større fokus på forebyggelse, tidligere indsatser og behandling uden for sygehusene.

Teknologibidrag
Teknologibidraget blev aftalt med økonomiaftalen for 2019 som den fremadrettede ramme for
arbejdet med effektiviseringer på sundhedsområdet. Teknologibidraget udgør 400 mio. kr. årligt som et årligt finansieringsbidrag til prioritering af bedre behandling og kapacitet og tages
dermed ikke ud af det regionale udgiftsloft. Regionerne har fulde frihedsgrader til af tilvejebringe teknologibidraget gennem realisering af de løbende gevinster ved at modernisere og
udvikle opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behandlingsmetoder og forbedrede arbejdsgange. Der er enighed om, at gevinster ofte realiseres over en flerårig periode.
Danske Regioner har udarbejdet en statusredegørelse, der beskriver, hvordan regionerne i
løbet af 2019 har arbejdet med realisering af omstilling og modernisering og udvikling af opgaveløsningen.
Der er samarbejdet om at understøtte grundlaget for nye tilgange og udbredelse af bedste
praksis inden for temaer, der følger af økonomiaftalen for 2020. Med udgangspunkt heri er
der enighed om en række initiativer, der understøtter regionernes realisering af teknologibidraget for 2021, jf. boks 1.
Der er samtidig enighed om, at implementeringen af initiativerne indgår som en del af regionernes langsigtede planlægning.
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Boks 1
Understøttende tiltag i økonomiaftalen for 2021
•

Behandlingsomstilling og udvikling af opgaveløsningen. Behandlingsomstilling og god opgaveløsning er et centralt indsatsområde i de kommende år, med sigte på at levere mere patientnære behandlingstilbud og samtidig frigøre specialiseret kapacitet på sygehusene. Herunder blev det med økonomiaftalen for 2020 aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner at gennemføre en analyse af kapacitetsanvendelse på det ambulante område med henblik på at understøtte den nødvendige omstilling
mod henholdsvis mere målrettede kontrolforløb på hospitalet og omkostningseffektive løsninger uden
for hospitalet. Analysen videreføres i 2021 og 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 opgaver uden for hospitalet.

•

Bedre indkøb. Regionerne har udarbejdet en ny fælles strategi på indkøbsområdet for perioden 20202025. Strategien er grundet COVID-19-situationen endnu ikke offentliggjort, ligesom strategien forventeligt skal justeres på baggrund heraf. Parterne vil drøfte strategien, når den er offentliggjort.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte samarbejdet om udvikling af det fællesoffentlige indkøb, herunder udvikling af det fællesoffentlige samarbejde om grønt indkøb og lovgivning om
e-handel i den offentlige sektor på en række områder fra 1. januar 2022.

•

Fokuseret administration. Regionerne har igangsat et arbejde med at målrette ressourcer fra administration til den patientnære sundhed og borgernære opgaver. 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.
Den nye opgørelsesmetode viser, at regionerne i 2019 samlet havde administrationsudgifter for 8,5
mia. kr., heraf 7,9 mia. kr. (20-pl) til sundhed inkl. fælles administration, hvoraf 4,7 mia. kr. vedrører administration opgjort uden IT og 3,1 mia. kr. vedrører IT.
Der er enighed om, at regionerne fortsat skal arbejde for at nedbringe administrationsudgifterne, så der
frigøres flere ressourcer til borgernær velfærd og sundhedspersonale. Regionerne fortsætter dermed sit
arbejde med at aflaste klinikerne for administrativt arbejde, således at sundhedspersonalets ressourcer
i højere grad bruges på patienterne, hvor de gør størst gavn. Dette vil ligeledes være et vigtigt fokusområde i regeringens kommende nærhedsreform.

Opfølgningen på de understøttende tiltag forankres i regi af styregruppen for teknologibidraget, der skal sikre løbende fremdrift. Der er enighed om, at parterne løbende vurderer eventuelle barrierer for de lokale effektiviseringer.
Parterne er endvidere enige om, at Danske Regioner skal fremsende en statusredegørelse
for 2020 i april 2021, der skal danne grundlag for at sikre videndeling og spredning af de
gode tilgange på tværs af sygehuse og regioner.
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Nærhedsfinansiering
Det nære sundhedsvæsen har en central rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Regeringen og
Danske Regioner er enige om, at der er behov for en omstilling af sundhedsvæsenet med fokus på at mere behandling skal foregå uden for sygehusene og et styrket samarbejde på
tværs af sektorer.
Regionerne har i forlængelse af nærhedsfinansieringen arbejdet med en række tiltag, der har
fokus på at etablere mere sammenhængende forløb og mere behandling udenfor hospitalerne. Med statusredegørelsen beskrives en række konkrete cases for bedre patientforløb og
mere tværgående samarbejde om patienten som grundlag for videnspredning. Parterne er
enige om, at regionerne skal fortsætte arbejdet med at realisere intentionerne bag nærhedsfinansieringen, så der sikres sammenhæng og mere patientnær behandling til gavn for patienterne, og frigøres kapacitet på sygehusene.
Nærhedsfinansieringen udgør 1,6 mia. kr. i 2021 og er betinget af, at regionerne lever op til
de aftalte kriterier. De specifikke kriterier er dynamiske og kan udskiftes for efterfølgende år.
Der er enighed om at videreføre de fire kriterier i 2021 for at sikre et vedvarende fokus på
sammenhæng og omstilling samt en stabilitet i den regionale styring, jf. kriterium 1-4 i boks 2.

Boks 2
Kriterier i nærhedsfinansiering for 2021
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 2021 opgøres endeligt senest ultimo april 2022 og drøftes i
forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2022. Regionerne beholder den udbetalte finansiering, hvis de lever op til målene, og ellers foretages en efterregulering, jf. boks
3.

Boks 3
Efterregulering af nærhedsfinansiering
Antal opfyldte mål

Nærhedsfinansiering (andel, der forbliver i regionerne)

0

0 pct.

1

33 pct.

2

67 pct.

3+

100 pct.
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Parterne er enige om, at der ikke foretages en efterregulering vedrørende den udbetalte nærhedsfinansiering for 2020 som følge af implementering af det nye landspatientregister (LPR3)
og håndtering af COVID-19.
Parterne er enige om at udskyde evaluering af modellen til 2022.

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. Regionerne har gennem lokalt definerede mål og indsatser forankret de nationale mål og tilhørende
indikatorer som centrale elementer i regionernes kvalitetsforbedring og styring af sygehusene.
Parterne er i forlængelse heraf enige om at fortsætte videreudviklingen af de aftalte underliggende indikatorer, som viser udviklingen for de nationale mål på relevante indikatorer.

Kvalitetsfondsbyggerier - Viden og evaluering
Fire kvalitetsfondsprojekter er nu fuldt ibrugtaget, syv er delvist ibrugtaget, og de resterende
fem 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 sygehuse. 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 videndeling særligt med henblik på udbredelse af viden og erfaringer fra de mest fremskredne
og ibrugtagne projekter, herunder også i forhold til indflytningen og driften i nye bygninger.
Det gælder særligt i forhold til byggestyring og realisering af potentialerne for bedre arbejdsgange og bedre teknologisk 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 opdaterer inden udgangen af 2020 oversigten over
de initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om videndeling.

Rammerne for udarbejdelsen af vejledninger og anbefalinger
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at vejledninger og anbefalinger understøtter regioner og kommuners kvalitet i indsatserne. Det er Sundhedsstyrelsen, der bl.a. har til
opgave at udarbejde og udstede vejledninger og anbefalinger, som bruges som retningsgivende for det arbejde, der udføres af personalet på bl.a. de regionale sygehuse og i de kommunale tilbud på sundheds- og ældreområdet. Når en vejledning eller anbefaling udarbejdes,
revideres eller opdateres, indhentes faglig rådgivning fra faglige selskaber, sagkyndige eller
arbejdsgrupper, hvor også regionerne og kommunerne deltager og har mulighed for at
komme med input.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der er behov for at afstemme rammerne
om nye, reviderede og opdaterede vejledninger og anbefalinger, herunder bl.a. KL og Dan-
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ske Regioners tidlige input til afklaring af de økonomiske konsekvenser. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til de fremtidige rammer omkring udarbejdelsen af vejledninger og anbefalinger samt de økonomiske konsekvenser heraf.

5. Nærhed og velfærd
Antallet af ældre og mennesker med kronisk sygdom er stigende, og stadig flere er udfordret
af psykiske problemer eller psykisk mistrivsel. Hvis der også i fremtiden skal være kapacitet
på sygehusene til at håndtere det stigende behandlingsbehov og samtidig sikres en fortsat
høj kvalitet i behandlingen, skal omstillingen til det nære sundhedsvæsen styrkes. Det forudsætter, at der samarbejdes på tværs af regioner, kommuner og alment praktiserende læger.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at fremtidens sundhedsvæsen skal understøtte en øget sammenhæng, forebyggelse og lighed. Et væsentligt succeskriterium vil være,
at der for en række borgere tilbydes en behandling i eller tættere på eget hjem, idet det giver
ekstra værdi for borgeren. Samtidig skal innovativ sundhedsteknologi udnyttes effektivt i arbejdet med at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen og udvikle sundhedsydelserne. Det gælder fx arbejdet med digitale løsninger, herunder videokonsultationer på både hospitalerne og
i praksissektoren, der sikrer borgerne flere nære tilbud. Parterne er enige om at bygge videre
på og fastholde gode erfaringer, resultater og innovative løsninger fra bl.a. håndteringen af
coronakrisen. En satsning på nære og sammenhængende tilbud skal medvirke til at forebygge sygdom og indlæggelser blandt borgere, så sygehusene aflastes.
Der vil i arbejdet med en kommende sundhedsaftale bl.a. blive samlet op på de gode erfaringer med fleksibilitet, nytænkning og samarbejdsvillighed, som både kommuner og regioner
har vist i en fælles håndtering af COVID-19.

Sundhedsaftale
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en fortsat dialog om fremtidens sundhedsvæsen med mere lighed i sundhed, nærhed, kvalitet og sammenhæng i behandlingen. Regeringen indleder nu en åben og inddragende proces frem mod en samlet sundhedsaftale, som
lægger klare spor for omstillingen og styrket nærhed og sammenhæng.
Rammen for et udspil er en videreførelse af et decentralt sundhedsvæsen, hvor regionernes
driftsansvar videreføres, og regionerne har indflydelse og afgørende medbestemmelse på
sundhedsområdet. Erfaringer og læring fra sundhedsvæsenets håndtering af COVID-19-epidemien kan indgå i arbejdet, og der skal i den forbindelse være særligt fokus på at fastholde
og udvikle gode initiativer med nære sundhedstilbud, samarbejde på tværs af sektorer og innovative løsninger.
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Nærhedsreform
Regeringen, KL og Danske Regioner ønsker i fællesskab at gå radikalt nye veje for at udvikle
velfærden, frigøre mere tid til kerneopgaven og finde løsninger på nogle af de velfærdsudfordringer, hvor det trods mange års bestræbelser og reformer ikke er lykkedes at skabe de ønskede resultater.
Håndteringen af corona-udbruddet har tydeliggjort det store potentiale, der er ved at give offentlige ansatte og ledere øget handlerum og tillid til at udfolde deres faglighed, så de kan levere den bedst mulige velfærd for borgerne. Det har givet værdifulde erfaringer med at skabe
forandringer i den offentlige sektor, der de seneste måneder har udvist en ekstraordinær fleksibilitet og omstillingsparathed. På tværs af faggrænser og sektorer har medarbejdere og ledere via nye samarbejder, teknologier og arbejdsgange sikret afgørende velfærdsydelser under vanskelige og omskiftelige forhold. Parterne er enige om at bygge videre på de erfaringer
i kommende drøftelser om udviklingen af velfærden.
Den kommende nærhedsreform skal sætte en klar ny og ambitiøs retning for udviklingen af
velfærdssamfundet. En retning, hvor større frihed, tillid og professionelt handlerum giver ledere og medarbejdere mulighed for at koncentrere sig om at levere den bedst mulige velfærd
for borgerne, og hvor fremtidens velfærdsløsninger udvikles i forpligtende fællesskab gennem
et tæt samarbejde mellem medarbejdere, borgere, ledere, lokalpolitikere og myndigheder.
Skal det lykkes, kræver det, at der fastholdes et fokus på, hvordan man udvikler, styrer og leder den offentlige sektor – med større fokus på resultater.
Regeringen, KL og Danske Regioner vil derfor i efteråret 2020 drøfte rammerne for udviklingen af velfærdssamfundet.

Forum for udvikling af velfærden
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at styrke fokus på og den tværgående koordinering af udviklingen på de store velfærdsområder, eksempelvis i regi af Nærhedsreformen. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere et forum, der bl.a. kan
drøfte tiltag, der skal understøtte sammenhæng på tværs af sektorområder og løbende følge
udviklingen i resultaterne på velfærdsområderne.

Den Sociale Investeringsfond
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge finansieringen af Den Sociale
Investeringsfonds sekretariat til og med 2022

Evaluering af det specialiserede socialområde
Parterne konstaterer, at regeringen vil foretage en evaluering af den nuværende planlægning
og organisering af det specialiserede socialområde med henblik på at sikre, at det rette antal
og typer af tilbud til borgere med specialiserede behov er til stede. KL og Danske Regioner
inddrages i arbejdet.
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6. Mere personale i sundhedsvæsenet
Et vigtigt skridt mod at styrke vores fælles velfærd er at sikre, at der er et personale til at tage
imod og tage sig af de borgere, der har behov for det. Det gælder særligt i sundhedsvæsenet, hvor sundhedspersonalet hver dag påtager sig et stort ansvar for at løfte netop denne
opgave. Regeringen og Danske Regioner er derfor også optaget af, at der de kommende år
skal sikres mere sundhedspersonale.

Flere hænder på sundheds-, ældre- og socialområdet
Social- og sundhedsmedarbejdere (social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker) varetager en lang række kerneopgaver i ældreplejen og i det offentlige social- og sundhedssystem. Det er derfor afgørende, at der er tilstrækkeligt med
hænder på sundheds-, ældre- og socialområdet til at sikre, at borgere og patienter får den
bedste behandling, omsorg og pleje.
Regeringen, KL og Danske Regioner blev med Aftalen om kommunernes økonomi for 2020
og Aftalen om regionernes økonomi for 2020 enige om at nedsætte en task force, der fik til
opgave at drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, samt hvordan flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, hvordan sygefravær nedbringes, og hvordan medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.
Task forcen har udarbejdet en lang række analyser og afrapporterer i juni måned. I sin afrapportering peger task forcen på en række anbefalinger, der skal understøtte rekrutteringen af
social- og sundhedsmedarbejdere, jf. boks 4.
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Boks 4
Opsummering af anbefalinger fra task force om social- og sundhedsmedarbejdere
•

Styrket rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne: Task forcen anbefaler, at der fastholdes et fokus på rekruttering til uddannelserne, herunder bl.a. ved at anvende de eksisterende rekrutteringskanaler og ordninger til SOSU-uddannelserne, hvor fx SOSU-elever kan indgå
en uddannelsesaftale og dermed få løn allerede på grundforløbet. Task forcen anbefaler, at indsatsen
over for elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder, fx i form af
sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken.

•

Bedre overgange mellem skole og praktik: Task forcen anbefaler, at der i regi af det faglige udvalg
sker en fælles forventningsafstemning mellem SOSU-skoler og arbejdsgivere (kommuner/regioner)
omkring, hvad elever skal kunne efter et afsluttet grundforløb 2. Task forcen anbefaler desuden, at
ansættelsesprocedurer for grundforløbselever fremrykkes med henblik på øget fastholdelse. Hertil at
man for begge uddannelser undersøger muligheden for etablering af et fælles videns- og datagrundlag for bl.a. at følge frafald, herunder at muligheden for at etablere et centralt registreringsværktøj for
frafaldsårsager afsøges.

•

Styrket kvalitet i praktikforløbene: Task forcen anbefaler, at der lokalt etableres formaliserede rammer for samarbejde og deling af information om den enkelte studerende og elev, så at tiltag for at reducere frafald mv. igangsættes pr. automatik. Hertil anbefaler task forcen, at uddannelsesinstitutioner
opretholder et fokus på at gøre den studerende/eleven klar til praktik og praktikstedet i kommunen/regionen på at sikre en høj kvalitet i praktikken, herunder en høj kvalitet af den vejledning kliniske vejledere, øvrige praktikvejledere og medarbejdere med kontakt til de studerende og elever forestår.

•

God start og fastholdelse i faget: Task forcen anbefaler, at der lokalt arbejdes videre med strukturerede introforløb og seniorpolitikker, og at karriere- og videreuddannelsesmuligheder synliggøres.

•

Flere på fuld tid og mindre sygefravær: Task forcen anbefaler, af regionerne og kommunerne fortsætter arbejdet med at sikre, at flere medarbejdere går på fuld tid, og at sygefraværet mindskes.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følge op på task forcens anbefalinger med
henblik på at sikre tilstrækkeligt med social- og sundhedsmedarbejdere. Anbefalingerne henvender sig til forskellige sektorer, og det er et fælles ansvar at sikre, at de bliver realiseret.

Opfølgning på prioritering af ansættelse af 1.000 flere sygeplejersker
Regeringen og Danske Regioner er enige om løbende at følge op på aftalen fra den 10. januar 2020 om at øge antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse
med 500 sygeplejersker i 2020 og 1.000 sygeplejersker fra 2021. Opfølgningen skal bl.a.
gøre status på den regionale indsats. Parterne er enige om, at opfølgningen sker på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens statistik over beskæftigede på offentlige sygehuse, som er
revideret maj 2020.
Parterne er endvidere enige om at følge op i foråret 2021 og 2022.
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Bedre lægedækning i hele landet
Regeringen og Danske Regioner er enige om fortsat at styrke lægedækningen i hele landet,
herunder at fortsætte implementeringen af sidste års aftale om 100 ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin fordelt med 50 forløb med opstart i 2020 og 50 forløb med opstart i
2021.
Den nu gældende dimensioneringsplan for den lægelige videreuddannelse udløber med udgangen af 2020. Set i lyset af COVID-19 er parterne enige om, at der i første omgang udarbejdes en dimensioneringsplan alene for 2021. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en femårig dimensioneringsplan for perioden 2022-2026. Arbejdet hermed igangsættes til efteråret,
og parterne vil bl.a. drøfte den overordnede ramme for antallet af speciallægeuddannelsesforløb i Task Force for dimensionering.
Parterne er også enige om at arbejde for at styrke lægedækningen allerede på kort sigt.
Parterne er endvidere enige om, at der i regi af Sundhedsstyrelsen igangsættes et arbejde
om den lægelige videreuddannelse med henblik på at sikre en tidssvarende og relevant lægelig videreuddannelse.
Danske Regioner noterer sig, at regeringen har foreslået en tjenestepligt i almen praksis for
nyuddannede læger med henblik på at afhjælpe lægemangel i lægedækningstruede områder.

7. En styrket psykiatri
Regeringen og Danske Regioner er enige om at prioritere indsatsen for de personer, der lever med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel.

10-års plan for psykiatrien
Regeringen igangsætter hurtigst muligt arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien. Planen
vil særligt fokusere på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen mellem almen praksis, hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og socialpsykiatri (herunder botilbud),
ligesom der vil være et særligt fokus på børn og unge. Som ét af de første skridt inddrages
Danske Regioner og KL i arbejdet, som skal undersøge modeller for en ændret ansvarsfordeling for den gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug (borgere
med dobbeltdiagnose).
Udviklingen af planen vil ske med inddragelse af bl.a. Danske Regioner og KL, så lokal forankring og ejerskab sikres med henblik på at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser.

Et kapacitetsløft i behandlingspsykiatrien
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat en ramme på 600 mio. kr. til en styrkelse
af kapaciteten og en forbedring af normeringerne i psykiatrien, herunder i retspsykiatrien.
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Regeringen og Danske Regioner har den 15. maj 2020 indgået aftale om udmøntningen,
hvori midlerne i overvejende grad prioriteres til mere personale og investeringer i udbygning
af kapacitet. Midlerne kan anvendes til mere ambulant kapacitet, herunder udgående og opsøgende ambulante tilbud, eller til at prioritere det tværsektorielle samarbejde og en bedre
brobygning på tværs af sektorer for at skabe mere sammenhæng for patienter, der har forløb
på tværs. Løftet skal understøtte, at flere får den hjælp, de har behov for. Midlerne bidrager
dermed til at løse nogle af de akutte udfordringer på området.

Kapacitet i retspsykiatrien
Ud af den samlede ramme målrettes 90 mio. kr. en øget kapacitet i retspsykiatrien. Oprettelsen af bl.a. flere retspsykiatriske senge skal understøtte, at de retspsykiatriske patienter ikke
optager pladser fra andre patienter indlagt i behandlingspsykiatrien, herunder at patienter
ikke udskrives for tidligt fra behandlingspsykiatrien. Det kan bidrage til at forebygge yderligere
kriminalitet og være med til sikre bedre rehabilitering blandt mennesker med psykisk sygdom.
Det er som led i aftalen om udmøntningen af rammen aftalt med Danske Regioner, at kapaciteten på Sikringsafdelingen skal øges med ti pladser og etableres hurtigst muligt. I første omgang planlægges det, at der ibrugtages fem ekstra pladser. På Sikringsafdelingen er de mest
syge og farlige psykiatriske patienter indlagt. Det forventes, at oprettelse og ibrugtagning af
pladserne vil ske i 2023.

Justeret model for de særlige pladser
Som led i indsatsen for at foregribe vold og udadreagerende adfærd på landets socialpsykiatriske botilbud er der med tidligere satspuljeaftaler tilvejebragt medfinansiering af 150 særlige
pladser i psykiatrien. Pladserne er målrettet en særligt udsat gruppe af borgere med svære
psykiske lidelser og særlige sociale problemer, som vurderes at være i risiko for at blive til
fare for andre.
Udnyttelsesgraden for pladserne er stigende. Der er dog fortsat pladser, som står tomme.
Regeringen og Danske Regioner er enige om en justeret model for de særlige pladser, der
sikrer fleksibilitet, så uudnyttede pladser kan anvendes i den almindelige psykiatri. Der er
enighed om, at indsatsen over for den særlige gruppe af borgere fortsat er vigtig. Modellen
indebærer, at regionerne kan ommærke særlige pladser til almindelige sengepladser i psykiatrien i det omfang, at der er ledig kapacitet. Den kommunale takstfinansiering bortfalder således for de ommærkede pladser, der i stedet finansieres af regionerne som en del af den almene psykiatri. Ommærkningen af særlige pladser til almindelige psykiatriske pladser vil ske i
dialog med kommunerne.
Den justerede model forventes at træde i kraft den 1. september 2020. Der planlægges en
igangsættelse af en evaluering af de særlige pladser i 2020. KL og Danske Regioner inddrages i evalueringen.
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8. Samarbejde om digitalisering
Danmark er i front, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor. Førerpositionen er i
høj grad et resultat af et tæt samarbejde mellem kommunerne, regionerne og staten over
mange år med afsæt i fælles mål og ambitiøse initiativer.
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber ved udgangen af 2020, og digitaliseringspagten fra 2019 har lagt sporene for det videre samarbejde på en række områder, fx med Mit
Overblik og signaturprojekterne om kunstig intelligens. Regeringen, KL og Danske Regioner
er i forlængelse heraf enige om at fortsætte et stærkt samarbejde om digitalisering på tværs
af hele den offentlige sektor.
Digitalisering og teknologi giver løbende nye muligheder for at løfte velfærden og kan samtidig bidrage til at afhjælpe klimamæssige udfordringer. Regeringen, KL og Danske Regioner
er enige om, at ny teknologi og digitale løsninger skal bruges aktivt til at afhjælpe udfordringer for velfærd og klima, og at det skal ske på en måde, hvor der værnes om tilliden til den
offentlige sektor, og hvor alle kan være med uanset digitale kompetencer.
Parterne er derfor enige om følgende retninger for det fremadrettede samarbejde. Borgerne
skal opleve en sammenhængende offentlig sektor og have adgang til og overblik over egne
data, ligesom det skal være klart for den enkelte, hvilke rettigheder man har i forhold til oplysninger om sig selv. Nye teknologier skal bruges ansvarligt og innovativt til aktivt at skabe
bedre velfærd, gøre den offentlige administration mere effektiv og bidrage til at løse klimaudfordringerne. Parterne er endvidere enige om, at der skal være styr på sikkerheden, herunder
patientsikkerheden, så den offentlige sektor er rustet til at håndtere digitale trusler. Lovgivningen skal understøtte en effektiv og brugervenlig digital forvaltning, og digitale løsninger skal
udvikles med udgangspunkt i borgernes retssikkerhed. Endelig skal de stærke danske erfaringer med offentlig digitalisering inddrages tidligt i dialogen med EU om nye politikker og reguleringer, ligesom samarbejdet skal sikre en hensigtsmæssig implementering af nye krav.
Regeringen, KL og Danske Regioner er med afsæt heri enige om at fortsætte drøftelserne
med henblik på en aftale om nye initiativer og en økonomisk ramme for samarbejdet som led
i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022.
Med henblik på at fortsætte samarbejdet i 2021 afsættes i alt 15,0 mio. kr. i 2021 til bl.a. at
videreføre og opprioritere indsatser vedrørende digital inklusion, klima, arkitektur og standarder samt cyber- og informationssikkerhed. Indsatserne finansieres af ubrugte midler fra det
fællesoffentlige samarbejde om digitalisering.

Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
Regeringen, KL og Danske Regioner indgik ved aftalerne om kommunernes og regionernes
økonomi for 2020 en aftale om at etablere en investeringsfond på op til 200 mio. kr. i perioden 2019-2022. Parterne er enige om, at investeringsfonden i 2021 skal udmønte 60 mio. kr.
til 13 signaturprojekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner med henblik på at sikre
erfaringer med kunstig intelligens i forhold til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Dette års signaturprojekter skal blandt andet give erfaringer med teknologiens
potentiale inden for opsporing af akut kritiske sygdomme som blodforgiftning samt reduktion
af CO2-udledning ved optimering af energiforbruget i offentlige bygninger.
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Cyber- og informationssikkerhed
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at prioritere arbejdet med cyber- og informationssikkerhed på tværs af sundhedssektoren ud fra en risikobaseret tilgang.
Parterne er derfor enige om, at der etableres overvågnings- og analysekapacitet for sundhedssektoren, som vil sikre en fortsat solid cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren. Etableringen af analysekapaciteten tænkes ind i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Arbejdet med at afdække mulige organiseringsformer påbegyndes efter
sommerferien og afsluttes i efteråret 2020.

9. Regional udvikling
Regionerne spiller en central rolle ved at sætte den strategiske retning for regional udvikling
og sikre et sammenhængende, bæredygtigt og nært Danmark.
Regionerne løfter et vigtigt ansvar med kortlægning og strategisk oprensning af tidligere tiders jordforurening, således at nuværende generationer også sikres rent drikkevand og natur. Regeringen har noteret sig, at Danske Regioner har udarbejdet en plan for oprensningen
af generationsforureninger.
Parterne er derudover enige om, at regionerne fortsat skal bidrage til at sikre en velfungerende, smidig og bæredygtig infrastruktur og kollektiv trafik.

Undersøgelse af rammerne for de regionale udviklingsopgaver
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 rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder. Det forudsættes, at aspekter vedrørende erhverv, turisme og vækst ikke indgår, så der
ikke forekommer overlap til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale
erhvervsfremmeindsats.
Parterne er enige om, at regionerne skal have gode rammer for at udføre de regionale udviklingsopgaver, som de fortsat har ansvaret for. Med Aftale om regionernes økonomi for 2020
blev der aftalt en undersøgelse af rammerne for regional udvikling. Undersøgelsen er i gang
og fokuserer på, om der er behov for tilpasninger af rammerne for de regionale udviklingsopgaver, så de bedre understøtter regionernes eksisterende arbejde for at skabe regional udvikling.

Lokalbaner
De danske lokalbaner har over en årrække overordnet set bidraget med passagervækst. Lokalbanerne 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 infrastrukturen på lokalbanerne. Danske Regioner noterer sig i den forbindelse, at regeringen
planlægger at drøfte de fremtidige statslige investeringer i infrastruktur, og at regeringen
forud herfor har noteret sig tilstanden på privatbanerne.
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10. Klima
Regeringen har med Klimaloven forpligtet Danmark på, at drivhusgasudledningen skal reduceres med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Det er regeringens klare ambition, at Danmark
skal være et grønt foregangsland, hvor drivhusgasudledningen reduceres, og de grønne job
styrkes. Derfor har regeringen præsenteret sit udspil til første del af klimahandlingsplanen.
Klimaudspillet medfører markante investeringer i den grønne omstilling inden for energi-, industri og affaldssektoren og forventes at reducere drivhusgasudledningen med 2 mio. ton
CO2-e i 2030. Klimaudspillet indfrier ikke målene alene, men udspillet skaber et solidt første
fundament for et klimaneutralt Danmark, som der skal bygges videre på i mange år fremad.
Derfor vil regeringen også senere følge op med nye klimaudspil.
Alle skal bidrage til indsatsen, hvis de ambitiøse klimamål skal indfries. Den offentlige sektor
skal selv være det gode eksempel på, at der også skal tænkes grønt i løsningen af opgaver.
Kommuner og regioner spiller en vigtig rolle i at sikre, at den grønne omstilling står højt på
dagsordenen på tværs af landet.

FN’s verdensmål
Regeringen, KL og Danske Regioner 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.

11. Øvrige temaer
Offentligt privat samarbejde om udbud
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at offentlig-privat samarbejde om innovation og nye teknologiske løsninger kan og skal understøttes bedre. Der er behov for at styrke
kompetencerne i innovative indkøb og fleksible udbud, udvikle værktøjer og bidrage til igangsættelse, implementering og erfaringsopsamling af konkrete innovationsprojekter, samt støtte
med rådgivning ift. udbudsregler i de konkrete processer. Løsningerne skal udvikles i et samarbejde mellem erhvervslivet og det offentlige, hvorfor der bl.a. er behov for bedre henvisning
til mulighederne i erhvervsfremmesystemet. Parterne vil i fællesskab afdække mulighederne
for at etablere et samarbejde på tværs af den offentlige sektor og med repræsentanter fra erhvervslivet og eventuelt andre relevante aktører med henblik på at fremme innovation og ny
teknologi.
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Bilag 1. Samarbejde om
digitalisering
L

Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur
Med næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur, MitID, Næste generation Digital
Post og NemLog-in, tager regeringen, KL og Danske Regioner et øget ansvar for at fremtidssikre og videreudvikle løsningerne, så borgere og virksomheder møder en brugervenlig, sikker og tidssvarende digital service. Den nye generation af infrastrukturløsninger idriftsættes i
2020 og 2021.
Regeringen, KL og Danske Regioner er i den forbindelse enige om den resterende projektfinansiering samt de fremadrettede rammer for drift, vedligehold og videreudvikling af de fællesoffentlige løsninger. Som led heri er parterne enige om at fastlægge et nyt fast niveau for
omkostningerne til drift, vedligehold og videreudvikling. Dette niveau løftes fra 141,4 mio. kr.
til 247,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Heraf finansierer staten og kommunerne hver 40 pct.,
mens regionerne finansierer 20 pct. Det nye omkostningsniveau følger særligt af et større
strategisk ejerskab til løsningerne samt centralisering af forsendelsesomkostninger til Digital
Post. Parterne er enige om at genbesøge omkostningsniveauet for de kommende infrastrukturløsninger ved aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2025.
Den resterende projektfinansiering udgør 133,5 mio. kr. i 2021 og 113,1 mio. kr. i 2022. Kommunernes andel heraf udgør 53,4 mio. kr. i 2021 og 45,2 mio. kr. i 2022, mens regionernes
andel udgør 26,7 mio. kr. i 2021 og 22,6 mio. kr. i 2022.

Mere behandling i eget hjem – telemedicin til borgere med hjertesvigt
COVID-19-situationen øger behovet for telemedicinske indsatser, som bidrager til effektiv og
tryg monitorering af borgernes helbredstilstand i eget hjem. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt i hele landet.
Som opstart herpå udarbejder hver landsdel en implementeringsplan for indsatsen. På denne
baggrund aftales en slutdato for landsdækkende udbredelse af tilbuddet ved aftalerne om
kommunernes og regionernes økonomi for 2022.

Fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet
Der afsættes i alt 96,0 mio. kr. i 2021 til drift og udvikling af en række fællesoffentlige sundheds-it infrastrukturkomponenter. Den kommunale andel af finansieringen udgør 31,3 mio.
kr., mens den regionale andel af finansieringen udgør 47,7 mio. kr. i 2020-pl. Stigningen i udgifter fra 2020 til 2021 kan ikke mindst henføres til, at sundhedsvæsenet i disse år satser på
telemedicin, og løsninger hvor behandling og pleje kan omlægges fra fysisk fremmøde til videomøder. Det kan afhjælpe unødige transporter og understøtte sammenhæng i patientkontakt og samarbejde på tværs af sektorer. Frem mod aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022 afsøges muligheden for at indgå flerårige finansieringsaftaler, ligesom
der skal arbejdes hen mod en mere transparent finansierings- og beslutningsmodel.
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Sundhed.dk
Sundhed.dk udgør en kritisk national infrastruktur, som besøges af millioner af brugere hver
måned og skaber værdi og sammenhæng i sundhedsdata for borgeren og den sundhedsfaglige. Det er derfor afgørende, at sundhed.dk fremadrettet kan varetage drift, vedligehold og
support på et tilstrækkeligt højt niveau og varetage udviklingsopgaver på vegne af fællesskabet. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at løfte sundhed.dk’s basisbudget med 8,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, hvoraf den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 1,3 mio. kr., 6,4 mio. kr. og 0,8 mio. kr. årligt. Parterne er samtidig
enige om at etablere et prioriteringsgrundlag, som kan understøtte en modernisering af sundhed.dk med øget gennemsigtighed om udgifter til drift og udvikling og fortsat bredere deling
af data.

Sygehusmedicinregisteret
Regeringen og Danske Regioner er enige om at prioritere arbejdet med at indfri ambitionerne
om et sygehusmedicinregister, der understøtter patientsikkerheden, omkostningseffektive
indkøb, forskning og udvikling på lægemiddelområdet samt giver viden om behandlingseffekt,
bivirkninger mv. Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om, at der afsættes 3,5 mio.
kr. i 2021, 2,4 mio.kr. i 2022 samt 1,4 mio. kr. i 2023 til at videreudvikle registeret, hvoraf staten og regionerne hver finansierer halvdelen af udgifterne.
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Bilag 2. Regionernes økonomi
for 2021
l

De økonomiske forudsætninger for regionernes økonomi i 2021 er beskrevet i boks 1-3.

Boks 1
Økonomiske forudsætninger vedrørerende sundhed

58

•

Der er fastlagt et maksimalt niveau for de regionale nettodriftsudgifter på sundhedsområdet på
120.718,0 mio. kr. i 2021, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.

•

Der er med aftalen forudsat et regionalt teknologibidrag på 400 mio. kr. i 2021, som regionerne frigør,
og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet.

•

Der er enighed om et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 3,5 mia. kr. på sundhedsområdet i 2021 med tillæg af afløb i 2021 fra puljer af statsligt projekttilskud. Hertil kommer forudsat afløb
på 4,0 mia. kr. i 2021 vedrørende sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden.

•

Med aftalen er der enighed om, at regionernes udgifter til eksterne konsulenter reduceres med 100
mio. kr. fra 2021. De frigjorte midler anvendes til at styrke behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet.

•

Der hensættes i regionerne 909,3 mio. kr. i 2021 til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte,
med modsvarende finansiering af de enkelte regioners deponering via finansieringstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.

•

Det statslige bloktilskud udgør 101.085,7 mio. kr. i 2021, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT
mv.

•

Det statslige betingede tilskud (Nærhedsfinansiering) udgør 1.554,4 mio. kr. i 2021.

•

Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag udgør 20.181,6 mio. kr. i 2021, hvortil kommer regulering i medfør af DUT mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme vis som bloktilskuddet for 2021.

•

I 2021 er 1 mia. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudgetterne for 2021. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2021 indebære en
modregning i regionernes bloktilskud.

•

En andel af regionernes bloktilskud i 2021 på ½ mia. kr. er betinget af, at regionernes budgetter for
2021 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbyggeri
med kvalitetsfondsstøtte) på 3,5 mia. kr. med tillæg af afløb i 2021 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 udviklingsområde i 2021 på 2.580,5 mio. kr., hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.

•

Det statslige bloktilskud til regional udvikling udgør 1.938,9 mio. kr. i 2021, hvortil kommer reguleringer
i medfør af DUT mv.

•

For 2021 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse
vil være et grundbidrag på 113 kr. pr. indbygger, svarende til 660,5 mio. kr. Reguleringen er fastsat på
basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2020-2021 på 1,3 pct.

Boks 3
Øvrige økonomiske forudsætninger

•

Pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet fra 2020-2021 er fastsat til 1,3 pct. ekskl. medicin.

•

Pris- og lønudviklingen for det regionale udviklingsområde er fra 2020-2021 fastsat til 1,9 pct.

•

Pris- og lønudviklingen for det samlede regionale område fra 2020-2021 er fastsat til 1,3 pct.
inklusiv medicin.

•

Pris- og lønudviklingen for anlægsudgifterne fra 2020-2021 er fastsat til 1,4 pct.
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Bloktilskudsaktstykket for
2021
Nyt kapitel

Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1218 København K

Finansministeriet. København, den 17. juni 2020.
a.

Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud
til kommunerne for finansåret 2021 fastsættes til 92.216,6 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 2021 udgør balancetilskuddet -8.198,9 mio. kr.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
•

at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2018-2021 udgør 8,3 pct.

•

at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2021 anvendes en skønnet stigning i det
kommunale udskrivningsgrundlag for 2020-2021 på 5,1 pct. Reguleringsprocenten udgør
hermed 7,0 pct.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 576,6 mio. kr. i
2021 til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af
ensomhed på 102,9 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle
for udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til en værdig ældrepleje på 1.078,2 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket
kvalitet i ældreplejen på 1.029,5 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at det kommunale bloktilskud forhøjes med 550,1 mio. kr. i 2020 som følge af DUT-sager
på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.
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•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 1.870,6
mio. kr. i 2020 som følge af reviderede skøn for kommunale overførselsudgifter i 2020
samt for pris- og lønudviklingen. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1.
september 2020.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 5,0 mio.
kr. i 2021 til kommunal medfinansiering af tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 96,8 mio.
kr. i 2021 til kommunal medfinansiering af fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale
infrastruktur.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 30,5 mio.
kr. i 2021 til finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 15,0 mio.
kr. i 2021 til kommunal medfinansiering af Investeringsfonden.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 30,6 mio.
kr. i 2021 og frem til regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi
2016-2020.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,3 mio. kr.
i 2021 fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til tilbagebetaling af uforbrugte midler i
VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 6,3 mio. kr.
i 2020 fra § 15.11.26. CPR-administration til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 11,3 mio. kr. i 2020 fra
§ 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne til § 15.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr.
genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Midlerne
overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på
årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 2,6 mio. kr. i 2020 fra
§ 15.75.32. Kvindekrisecentre til § 15.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af
DUT-sag vedr. L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter), fremsat den 16. april 2020. Midlerne
overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på
årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.
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•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 24,2 mio.
kr. i 2021 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 0,8 mio.
kr. i 2021 til kommunal medfinansiering af sundhed.dk.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 1,8 mio.
kr. i 2020 til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i
psykiatrien.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,0 mio.
kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til udbredelse af faste læger på plejecentre.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 7,6 mio.
kr. i 2021 til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

•

at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 12,9 mio. kr. i 2020 fra
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster (lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension 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 beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 2,8 mio. kr. i 2020 fra § 17.21.05
Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering
som følge af DUT-sag vedr. en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale mv.
(lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge). 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 2,1 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler som følge af DUT-sag vedr. forsøg på beskæftigelsesområdet
(bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på
beskæftigelsesområdet). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en
del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 0,3 mio. kr. i 2020 fra §17.19.79.
Reserver og budgetregulering til §17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende
indkomstoverførsler som følge af DUT-sag vedr. forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie (lov nr. 1123 af 19. novem-
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ber 2019). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.
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•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 17,1 mio.
kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. i 2021 til omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske
sprogprøver.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 24,9 mio.
kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet som følge af DUT-sag vedr. Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder), Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. samt Bekendtgørelse nr. 1742 af 13. december
2018 om affaldsdatasystemet. Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud
som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 2,8 mio. kr.
i 2020 fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet som følge af DUT-sag vedr. Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 om det digitale planregister Plandata.dk.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 9,1 mio.
kr. i 2020 til nedskrivning af kommunernes likviditet som følge af efterregulering af DUTsag vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af de gymnasiale uddannelser.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 1.210,0
mio. kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering af
COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

•

at justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.239,0 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune til kompensation for udgifter afholdt i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST)
til håndtering af COVID-19.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 140,0 mio.
kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til
udbetaling den 1. september 2020.

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 100,0
mio. kr. i 2020 til kommunerne til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

•

at finansministeren bemyndiges til at overføre 3,1 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende
kommunale indkomstoverførsler til finansiering af kommunal reserve vedr. aktiveringsudgifter ifm. lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.
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•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 98,7 mio.
kr. i 2021 med henblik på at kompensere kommunerne for at videreføre driften af Det
Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR).

•

at social- og indenrigsministeren bemyndiges til ekstraordinært at udbetale midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet på 5.503,5 mio. kr. den 1. september 2020.

•

at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 100,0 mio. kr. i 2020 og 1.727,3
mio. kr. i 2021 fra det statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.

Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til regionerne
til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 102.215,0 mio. kr., og at statens tilskud til
finansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.053,1 mio. kr. for finansåret 2021,
jf. lov om regionernes finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
•

at der for 2021 afsættes et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på
1.554,4 mio. kr. til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.

•

at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet reduceres med 550,6 mio. kr. i 2020 og
forhøjes med 742,8 mio. kr. fra 2021 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den
regionale økonomi og reviderede skøn for regionale pris- og lønudviklinger.

•

at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling reduceres med 55,5 mio. kr. i
2020 og 39,9 mio. kr. fra 2021 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi og reviderede skøn for regionale pris- og lønudviklinger.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2021 at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil, samt at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte
nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af
tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt
tilsyn og kontrol, samt at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler
om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra
låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel
af uforbrugte statslige og regionale midler.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 909,3 mio. kr. i
2021 til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne.

•

at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet forhøjes med 46,6 mio. kr. i 2020 som
følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

•

at det regionale bloktilskud til regionale udviklingsopgaver forhøjes med 1,9 mio. kr. i
2020 som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 4.
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•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 48,3 mio. kr.
i 2021 til regional medfinansiering af fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 15,0 mio. kr.
i 2021 til regional medfinansiering af Investeringsfonden.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,1 mio. kr. i
2020 fra § 15.11.26. CPR-administration til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,5 mio. kr. i
2021 til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 40,7 mio. kr.
i 2021 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 1,7 mio. kr. i
2021 til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinregistret.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,7 mio. kr. i
2020 til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 360,0 mio. kr.
i 2020 og 364,7 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en
styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af drift.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 150,0 mio. kr.
i 2020 og 142,0 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af anlæg.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 90,0 mio. kr. i
2020 og 91,2 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til styrkelse af kapaciteten og forbedringen af normeringerne i retspsykiatrien.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 300,0 mio. kr.
i 2020 og 607,8 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020 til 1.000
flere sygeplejersker.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 15,0 mio. kr. i
2020 og 15,2 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.
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•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 22,5 mio. kr. i 2020 fra
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af fortolkningsændring af reglerne for finansiering af sonderemedier
til borgere uden for sygehusregi og uden tilknytning til hjemmesygepleje eller lignende.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 45,0 mio. kr. i
2020 til finansiering af fortolkningsændring af reglerne for finansiering af sonderemedier
til borgere uden for sygehusregi og uden tilknytning til hjemmesygeplejer eller lignende.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,3 mio. kr. i
2020 og 4,5 mio. kr. i 2021 til regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme.

•

at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 2,4 mio. kr. i 2020 og 4,5
mio. kr. i 2021 til § 16.35.01. Statens Serum Institut til statslig medfinansiering af styrket
overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 53,5 mio. kr. i
2020 fra § 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger til en styrket indsats
på hospitalernes fødeafdelinger.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 7,6 mio. kr. i
2021 til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 922,0 mio. kr.
i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

•

at justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.781,0 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden og 361,0 mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland til kompensation for udgifter afholdt
i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) til håndtering af COVID-19.

•

at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 762,7 mio. kr. i 2020 og 2.386,3
mio. kr. i 2021 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for
sundhedsområdet.

Staten yder årligt tilskud til kommunerne, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud
til kommuner, samt til regionerne, jf. lov om regionernes finansiering. Tilskuddene fastsættes
af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.
Regeringen indgik den 29. maj 2020 aftale med KL om kommunernes økonomi for 2021.
Den 29. maj 2020 indgik regeringen aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi
for 2021.
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Aftalen med KL
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2021.
Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,5 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør således 267,2 mia. kr. Hertil kommer reguleringer i medfør af
DUT-princippet mv.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling,
ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats.
I 2021 er 3,0 mia. kr af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2021.
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81.042,5 mio. kr. i
2021, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil
udgøre 15.350,2 mio. kr. i 2021.
Regeringen og KL er enige om et løft af anlægsrammen i 2021, således at kommunernes
anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr. i 2021. Heraf gives et tilskud på 1,0 mia. kr. i 2021
til grønne investeringer.
En andel af kommunernes bloktilskud på 1,0 mia. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter for 2021 holder sig inden for den aftalte ramme for anlægsudgifterne.
Der afsættes en lånepulje på i alt 250,0 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale. Derudover afsættes en lånepulje på 400,0 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
Kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 vedr. mer- og mindreudgifter til håndteringen af COVID-19. Heraf bliver kommunerne kompenseret med ca. 0,4 mia. kr. i 2020
for bl.a. rengøring i kommunale og private velfærdstilbud og differentieret forældrebetaling i
dagtilbud i forbindelse med genåbning.
Da kompensationen både dækker merudgifter i kommunale og private tilbud bør kommunen
gå i dialog med de private institutioner omkring COVID-19 relaterede udgifter og i dialogen
finde et niveau for kompensation til de private, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt.
Med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er der sikret stabilitet
om kommunernes finansiering og dermed bedre grundlag for en langsigtet planlægningshorisont. Med aftalen tilføres der ekstra, statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i
2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed bortfalder behovet for at drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.
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I forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem gives
der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab får mulighed for ved
budgetlægningen gradvist at sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i årene 20212025. For 2021 vil kommuner med tab have mulighed for at forhøje indkomstskatten inden
for en samlet ramme på 430,0 mio. kr. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund
af denne aftale om udligningsreform modregnes ikke i bloktilskuddet. Partierne bag udligningsreformen har aftalt følgende tilskudsordninger til skattenedsættelser.
Den generelle tilskudsordning omfatter kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021-2025 uden forhøjelse af andre skatter. Staten finansierer op til 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og
75 pct. i femte år. Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen
i tilskudsperioden. Indkomstskattenedsættelser i de kommuner, der modtager tilskud, vil i en
periode på seks år ikke indgå i beregningen af frit lejde.
En tilskudsordning til kommuner med høje udskrivningsprocenter omfatter kommuner, der i
2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., og som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025 uden forhøjelse af andre skatter. Staten finansierer varigt det fulde provenutab for skattenedsættelser ned til 26,3 pct. Tilskuddet bortfalder fuldt ud, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden. Indkomstskattenedsættelser ned til 26,3 pct. i de kommuner, der modtager tilskud, vil ikke indgå i beregningen af
frit lejde.
Som følge af aftalen med KL er der fastsat et balancetilskud i 2021 på -8.198,9 mio. kr.
Aftalen indebærer en justering af de gældende kommunale udgiftslofter i 2020-2023. Udgiftslofterne for 2021-2023 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for 2021, jf. budgetlovens § 8.

Aftalen med Danske Regioner
Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med godt 1,3 mia. kr. i
2021 til fortsat udvikling af sundhedsvæsnet. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT
mv.
Med aftalen sikres der finansiering af udgifterne, som følger af den demografiske udvikling.
Samtidig er der rum til at dække de stigende medicinudgifter med udgangspunkt i statens
skøn samt til ansættelse af mere personale.
Derudover kompenseres regionerne for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 svarende til 3,1 mia. kr. som vedrører følgende udgifter:
•

Staten, kommunerne og regionerne har koordineret deres køb af værnemidler via Den
Nationale Operative Stab (NOST). Region Hovedstaden har på vegne af regionerne indkøbt for i alt 1,8 mia. kr., mens Region Midtjylland har indkøbt for 0,4 mia. kr.

•

Regionerne har lokalt foretaget køb af værnemidler mv. for yderligere 0,9 mia. kr.
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Der er aftalt et maksimalt niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter for regionerne
på 120.718,0 mio. kr. på sundhedsområdet i 2021. Nettodriftsudgifterne på området for regional udvikling udgør 2.580,5 mio. kr. i 2021. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.
I 2021 er 1.000,0 mio. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudgetterne for 2021. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2021 indebære en modregning i regionernes bloktilskud.
Med aftalen fastsættes et niveau for de regionale anlægsudgifter på 7.500,0 mio. kr. i 2021.
For at understøtte aktiviteten og beskæftigelsen er der med aftalen enighed om et ekstraordinært løft af det loftsbelagte niveau for anlægsudgifterne i 2021 på 1,0 mia. kr. Det fastsatte
loftsbelagte niveau for anlægsudgifterne (brutto) udgør 3,5 mia. kr. i 2021 med tillæg af afløb
fra puljer med statsligt projekttilskud. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk
skøn for afløbet i 2021, svarende til 4.000,0 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 2021 på 500,0 mio. kr. er betinget af, at regionernes
budgetter for 2021 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbyggeri med kvalitetsfondsstøtte) på 3.500,0 mio. kr. med tillæg af afløb i
2021 fra puljer af statsligt projekttilskud.
Der er med aftalen forudsat et regionalt teknologibidrag på 400,0 mio. kr. i 2021, som regionerne frigør, og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet.
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne kan reducere udgifterne til eksterne konsulenter med 100,0 mio. kr. årligt fra 2021. De frigjorte midler anvendes til at styrke
behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet.
Der er med aftalen forudsat frigjort 276,0 mio. kr. årligt frem mod 2025 gennem en bedre tilrettelæggelse af patientbehandlingen til gavn for både patienterne og økonomi i de nye kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Halvdelen fastholdes i den enkelte region til øget behandlingskapacitet. De resterende 138,0 mio. kr. i 2021 er med økonomiaftalen for 2021 prioriteret til ny sygehusaktivitet. Gevinsterne ligger ud over det aftalte teknologibidrag.
Det statslige betingede tilskud (nærhedsfinansiering) udgør 1.554,4 mio. kr. i 2021.
Der hensættes i regionerne 909,3 mio. kr. i 2021 til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte med modsvarende finansiering af de enkelte regioners deponering via finansieringstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.
Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag udgør 20.181,6 mio. kr. i 2021, hvortil kommer regulering i medfør af
DUT mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme vis som bloktilskuddet
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for 2021. Regionerne vil i 2021 endvidere modtage finansiering i form af kommunernes udviklingsbidrag, som i 2021 vil udgøre 660,5 mio. kr., svarende til 113 kr. pr. indbygger.
Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet forhøjes med 742,8 mio. kr. i 2021
af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer, at bloktilskuddet vedrørende regional udvikling for 2021 reduceres med 39,9 mio. kr. af hensyn til en
balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer en justering af de gældende regionale udgiftslofter for 2020-2023. Udgiftslofterne for 2021-2023 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for finansåret 2021, jf. budgetlovens § 8.

Øvrige elementer i aftalerne
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget for det korrigerende beregningsgrundlag for
2018 til 2021 udgør 8,3 pct.
Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2021 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt
uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2021-grundlaget
neutraliseres virkningerne for de selvbudgetterende kommuner.
Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget
(udskrivningsgrundlaget for 2018) korrigeret for forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, indførelse af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, fremrykning af forhøjelse af beskæftigelsesfradragene, målrettet aldersopsparing, ændringer af forskerskatteordningen, udvidelse af DIS-ordningen, permanent boligjobordning, ophævelse af beskatning af fri telefon,
ekstra pensionsfradrag, jobfradrag, udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget, forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget, afskaffelse af medielicens samt befordringsfradrag i yderkommuner.
Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Skønnet for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten
for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastættes til 5,1 pct. Reguleringsprocenten
udgør herefter 7,0 pct.
Pris- og lønudviklingen på det kommunale område for 2020 til 2021 er fastsat til 1,5 pct. for
serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 1,5 pct. for de samlede udgifter (inkl. overførsler) samt
til 1,4 pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent
for 2021 på 2,3 pct.
Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2020 til 2021 er på sundhedsområdet
fastsat til 1,3 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 1,9 pct. For
anlæg er fastsat en pris- og lønudvikling på 1,4 pct., og for det samlede regionale område er
pris- og lønudviklingen fastsat til 1,3 pct. (inkl. medicin).
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I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 er der afsat et tilskud til kommunerne med henblik
på bedre kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2021 udgør 576,6 mio. kr. fordeles ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et årligt statsligt tilskud til
kommunerne med henblik på styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet, der i 2021 udgør
1.029,5 mio. kr., fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2019 fordeles der et årligt tilskud til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed m.v. Tilskuddet
for 2021 udgør 102,9 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på
ældreområdet.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2016 fordeles der et årligt tilskud til en værdig ældrepleje. Tilskuddet for 2021 udgør 1.078,2 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.
Der er for 2019 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag på 19.414,2 mio. kr. Det forudsatte niveau for
de kommunale udgifter hertil er 22.437,9 mio. kr., jf. bekendtgørelse nr. 1033 af 10. oktober
2019 om opgørelse af øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019. Kommunale betalinger ud over det regional maksimale niveau overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. De forudsatte betalinger til denne konto udgør 3.023,7 mio. kr. vedr. 2019. Hvis
indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på
3.023,7 mio. kr., opkræver sundheds- og ældreministeren det resterende beløb i løbet af
2020 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den
løbende kommunale afregning af kommunal medfinansiering i 2019 er fastfrosset svarende
til de kommunale budgetterede udgifter for 2019.
Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen for 2020 udgør 23.016,6 mio. kr., mens den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal medfinansiering for 2020 er opgjort til 19.920,3 mio. kr. Dertil
kommer regulering i medfør af DUT mv. De løbende indbetalinger fra kommunerne ud over
det regionale indtægtsloft overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til staten til finansiering af det øgede regionale bloktilskud. De forudsatte indbetalinger til staten kan således opgøres til 3.096,3 mio. kr. vedr. 2020. Hvis indbetalingerne fra
kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på 3.096,3 mio. kr., opkræver sundheds- og ældreministeren det resterende beløb i løbet af 2021 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den løbende kommunale
afregning af kommunal medfinansiering i 2020 er fastfrosset med udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2019.
Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen for 2021 udgør 23.318,1 mio. kr., mens den øvre grænse for regioner-
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nes indtægter fra kommunal medfinansiering for 2021 er opgjort til 20.181,6 mio. kr. De løbende indbetalinger fra kommunerne ud over det regionale indtægtsloft overføres løbende til
§ 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til staten til finansiering af det øgede
regionale bloktilskud. De forudsatte indbetalinger til staten kan således opgøres til 3.136,5
mio. kr. i 2021. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte
indbetalinger på 3.136,5 mio. kr., opkræver sundheds- og ældreministeren det resterende
beløb i løbet af 2021 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes
finansiering. Den løbende kommunale afregning af kommunal medfinansiering i 2021 fastfryses med udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2019.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 96,8 mio.
kr. i 2021, og regionerne medfinansierer 48,3 mio. kr. i 2021 til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at igangsætte signaturprojekter om kunstig intelligens i regi af Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger,
der skal sikre erfaringer med teknologien til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 15,0 mio. kr. i 2021, og at regionerne medfinansierer 15,0 mio. kr. i 2021 til Investeringsfonden.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 24,2 mio.
kr. i 2021, og regionerne medfinansierer 40,7 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne og regionerne hver især
medfinansierer 7,6 mio. kr. i 2021 til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at afsætte 1.210,0 mio. kr. i 2020 og
922,0 mio. kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale og regionale udgifter
til håndtering af COVID-19. Udgifterne på 2.122,0 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en
direkte opskrivning af Social- og Indenrigsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation, som COVID-19 har påført dansk økonomi,
lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag
til lov om tillægsbevilling for finansår 2020. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling
den 1. september 2020.
Regeringen er enig med KL og Danske Regioner om at kompensere kommuner og regioner,
der har foretaget indkøb i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) til håndtering af udbruddet af COVID-19 i 2020. Kompensationen udgøres af 1.781,0 mio. kr. i 2020 til Region
Hovedstaden, 361,0 mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland og 1.239,0 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune. Udgifterne på i alt 3.381,0 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte
opskrivning af Justitsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation, som COVID-19 har påført dansk økonomi, lægges der op til at
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forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansår 2020.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 140,0 mio. kr. i 2020 til kompensation for de lokalt
afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler i forbindelse med håndteringen af
COVID-19. Udgifterne på 140,0 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning
af Social- og Indenrigsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation som COVID-19 har påført dansk økonomi, lægges der således
op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for finansår 2020. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september
2020.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne medfinansierer 5,0 mio. kr. i 2021 til tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne finansierer 30,5 mio. kr. i 2021 til finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 30,6 mio. kr. i 2021 og frem til regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 4,3 mio. kr. i 2021 til tilbagebetaling af uforbrugte
midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).
Regeringen og KL er enige om at afsætte 0,8 mio. kr. i 2021 og frem til kommunal medfinansiering af sundhed.dk.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 17,1 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. i 2021 til omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kompenseres for at videreføre driften af Det
Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) med 98,7 mio. kr. i 2021.
Regeringen og Danske Regioner er enige om at afsætte 1,7 mio. kr. i 2021 til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinregistret.
Regeringen og Danske Regioner er enige om at afsætte 2,3 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i
2021 til regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme. I tillæg hertil er det aftalt, at der foretages en mellemstatslig overførsel på 2,4 mio.
kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021 til statslig medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme. Udgifterne på 2,4 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en
direkte opskrivning af Sundheds- og Ældreministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation, som COVID-19 har påført dansk økonomi,
lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag
til lov om tillægsbevilling for finansår 2020.
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Med Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 er der indgået en frikøbsaftale mellem staten, regionerne og kommunerne om omlægning af betaling for CPR-data på
Datafordeleren. Såfremt de offentlige anvendere ikke overgår til Datafordeleren som forudsat, tilbageføres midlerne til parterne, jf. aftalen. Der afsættes 6,3 mio. kr. i 2020 til kommunerne og 1,1 mio. kr. i 2020 til regionerne til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.
Med Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 er der indgået en frikøbsaftale mellem staten, regionerne og kommunerne om omlægning af betaling for CPR-data på
Datafordeleren, hvormed CPR-administrationen er tilført en bevilling svarende til forbruget af
CPR-data på Datafordeleren. Med frikøbsaftalen afsættes 2,5 mio. kr. i 2021 til omlægning
af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.
Med Aftalen 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 150 særlige pladser. Kommunerne medfinansierer 1,8 mio. kr. i 2020, og regionerne medfinansierer 2,7 mio. kr. i 2020 til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.
Med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i 2021 til udbredelse af faste læger på plejecentre.
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 360,0 mio. kr. i 2020 og 364,7 mio. kr. i
2021 til en styrket kapacitet i psykiatrien, der målrettes løft af drift.
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 150,0 mio. kr. i 2020 og 142,0 mio. kr. i
2021 til styrket kapacitet i psykiatrien, der målrettes løft af anlæg.
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 90,0 mio. kr. i 2020 og 91,2 mio. kr. fra
2021 og frem til styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i retspsykiatrien.
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 300,0 mio. kr. i 2020 og 607,8 mio. kr. fra
2021 og frem til 1.000 flere sygeplejersker.
Med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2020 og 15,2 mio. kr. i 2021 til
specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.
Med Aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 53,5 mio. kr. årligt til styrket indsats på
hospitalernes fødeafdelinger.
Det er aftalt, at der afsættes 45,0 mio. kr. i 2020 til finansiering af fortolkningsændring vedrørende reglerne om tilskud til sonderemedier.
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Med Aftale om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019 blev der afsat en reserve
på 3,1 mio. kr. i 2020 til håndtering af kommunale aktiveringsudgifter.
Ligeledes afsættes der i tillæg til aftalen med KL en lånepulje på 200,0 mio. kr. for 2021 til
anlægsinvesteringer i kommunerne på det ordinære anlægsområde.
Med henblik på nedskrivning af kommunernes likviditet som følge af efterregulering af DUTsag vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af de gymnasiale uddannelser reduceres det kommunale bloktilskud med 9,1 mio. kr. i 2020.

Generelle tilskud til kommunerne i 2021
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 2021 søges fastsat til 92.202,3 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 2021 udgør balancetilskuddet -8.198,9. mio. kr.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for
pris- og lønudvikling.
Med Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 blev der afsat
100,0 mio. kr. i 2020 til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt. Tilskuddet
fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Udgifterne på 100,0 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Social- og Indenrigsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation, som COVID-19 har påført dansk økonomi, lægges der således op til at forhøje
udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020.
Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.
Det generelle tilskud til kommunerne for 2021 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
På det kommunale bloktilskud for 2021 foretages en foreløbig regulering på 21.456,5 mio.
kr. vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede
områder fra 2019 til 2021 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2017 til 2019 på 868,9 mio. kr. Det kommunale bloktilskud reguleres permanent med 1.404,9 mio. kr. vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2018 til
2019.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2021 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for finansåret 2021.
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Generelle tilskud til kommuner i 2020
De generelle tilskud til kommunerne for 2020 forhøjes med 550,1 mio. kr. som følge af DUT
mv., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og reduceres med
3.248,1 mio. kr. som følge af andre reguleringer. Reguleringer, der indebærer overførsler
mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2020, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2020.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret for 2020, specificeres således:
§ 15.91.11. Kommunerne (Lovbunden)
20. Statstilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ………..…. 3.798,2 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud til kommunerne i 2020
Som følge af aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet af d. 5. maj 2020
indarbejdes beskæftigelsestilskuddet i den generelle udligning fra 2021. Der søges derfor
kun om midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud og efterregulering af foregående
års beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2020 søges reguleret med 5.503,5 mio. kr. Tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af
ændringer af love og regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf.
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.
Derudover søges beskæftigelsestilskuddet for 2019 efterreguleret med 665,2 mio. kr. Den
endelige opgørelse af tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
I vedlagte bilag 2 er angivet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2020.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2020, der optages på forslag til lov
om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommunerne
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …… 5.503,5 mio. kr.
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§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …….…665,2 mio. kr.

Generelle tilskud til regionerne i 2021
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 102.215,0 mio. kr. i 2021, og
tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 2.053,1 mio. kr.
Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2021.
Det generelle tilskud til regionerne for 2021 er reguleret som følge af DUT, jf. lov om regionernes finansiering.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2021 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for
2021.

Generelle tilskud til regionerne i 2020
De generelle tilskud til regionerne for 2020 søges forhøjet med 46,6 mio. kr. på sundhedsområdet og forhøjet med 1,9 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af DUT mv., jf. lov om
regionernes finansiering, samt forhøjet med 1.381,0 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 55,5 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af andre reguleringer. Reguleringer
der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2020, vil
fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2020.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner……………..… 1.427,6 mio. kr.
20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………….….....-53,6 mio. kr.
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Andre bevillingsforhold
Med henblik på kompensation for kommunale og regionale udgifter afholdt i NOST-regi
overføres 1.781,0 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden, 361,0 mio. kr. i 2020 til Region
Midtjylland og 1.239,0 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune til kompensation for udgifter afholdt i regi af NOST til håndtering af COVID-19. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19
10. Almindelig virksomhed
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner…….………. 3.381,0 mio. kr.
Med henblik på finansiering af kommunal reserve vedr. aktiveringsudgifter ifm. lov om et
midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere overføres 3,1 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende
kommunale indkomstoverførsler. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……………... 3,1 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………….……..…………... -3,1 mio. kr.
Med henblik på efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren overføres 6,3 mio. kr. i
2020 til det kommunale bloktilskud og 1,1 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra
§ 15.11.26. CPR-administration. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 15.11.26. CPR-administration
10. Driftsudgifter
Udgift
78. Overført overskud………….…………………………...……... -7,4 mio. kr.
Med henblik på finansiering af udgifterne vedr. genoptagelse af sager efter servicelovens
§ 42 vedr. tabt arbejdsfortjeneste overføres 11,3 mio. kr. i 2020 fra § 15.64.59. Merudgifter
til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til § 15.11.79.
Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering...………………………...11,3 mio. kr.
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§ 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
20. Tabt arbejdsfortjeneste
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner..……... -11,3 mio. kr.
Med henblik på finansiering af udgifterne vedr. DUT-sag vedr. L 173 fremsat den 16. april
2020, forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der
får ophold på krisecenter) overføres 2,6 mio. kr. i 2020 fra § 15.75.32. Kvindekrisecentre til
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………………………....2,6 mio. kr.
§ 15.75.32. Kvindekrisecentre
10. Kvindekrisecentre
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....-2,6 mio. kr.
Med henblik på genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt opskrives
§ 15.91.12.76. Tilskud vedr. genoptagelse af besøg mv. med 100,0 mio. kr. i 2020. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020, specificeres således:
§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne
76. Tilskud vedr. genoptagelse af besøg mv. (nyoprettet underkonto)
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner.......…………..100,0 mio. kr.
Med henblik på efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i
psykiatrien overføres 1,8 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud og 2,7 mio. kr. i 2020
fra det regionale bloktilskud til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for
2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Ændringerne for finansåret
2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, 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…………….………..…..………...4,5 mio. kr.
Med henblik på udbredelse af faste læger på plejecentre overføres 15,0 mio. kr. i 2020 til det
kommunale bloktilskud fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundhedsog arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
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§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for
2020-2023
Udgift
49. Reserver og budgetregulering………..……….……..………... -15,0 mio. kr.
Med henblik på en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af drift overføres 360,0 mio.
kr. til det regionale bloktilskud i 2020 fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om finansloven for 2020
Udgift
49. Reserver og budgetregulering……………….……..……….. -360,0 mio. kr.
Med henblik på en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af anlæg overføres 150,0
mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020.
Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om finansloven for 2020
Udgift
49. Reserver og budgetregulering………………….…..………... -150,0 mio. kr.
Med henblik på styrkelse af kapaciteten og forbedringen af normeringerne i retspsykiatrien
overføres 90,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om finansloven for 2020
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………….…….……..……….. -90,0 mio. kr.
Med henblik på 1.000 flere sygeplejersker fra 2021 overføres 300,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om Finansloven for 2020
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………………….…………... -300,0 mio. kr.
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Med henblik på specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder overføres
15,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres
således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet for
2020-2023.
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….…….…..……….. -15,0 mio. kr.
Med henblik på finansiering af fortolkningsændring af reglerne for finansiering af sonderemedier til borgere uden for sygehusregi og uden tilknytning til hjemmesygepleje eller lignende overføres 22,5 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Samtidig overføres 45,0 mio. kr. i 2020 fra
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til det regionale
bloktilskud. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering................................................22,5 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering...............................................-22,5 mio. kr.
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Udgift
49. Reserver og budgetregulering...............................................-45,0 mio. kr.

Med henblik på at styrke overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme overføres 2,3
mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud og 2,4 mio. kr. fra en mellemstatslig overførsel i
2020 til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Ændringerne for finansåret
2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.35.01. Statens Serum Institut
10. Driftsbudget
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger.…………….……..………. 4,7 mio. kr.
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Med henblik på at styrke indsatsen på hospitalernes fødeafdelinger overføres 53,5 mio. kr. i
2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2020, specificeres således:
§ 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ……….…….. -53,5 mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. indførelse af obligatorisk pensionsordning for
overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster (lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love) overføres 12,9 mio. kr. i
2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. 12,9 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. -12,9 mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale mv. (lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge)
overføres 2,8 mio. kr. i 2020 fra § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet til
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..…………. 2,8 mio. kr.
§ 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger …………….……..…... -2,8 mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. forsøg på beskæftigelsesområdet (bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet) overføres 2,1 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
til § 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler. Ændringerne
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for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020,
specificeres således:
§ 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
30. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..………….. 2,1 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillings forslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..………….. -2,1 mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og
førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie (lov nr. 1123 af 19. november 2019)
overføres 0,3 mio. kr. i 2020 fra § 17.19.79. Reserver og budgetregulering til § 17.19.78 Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler. Ændringerne for finansåret
2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
§ 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……...….. 0,3 mio. kr.
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……...….. -0,3 mio. kr.

Med henblik på omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver overføres
17,1 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra § 20.29.15.10. Sprogprøver mv. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020, specificeres således:
§ 20.29.15. Sprogprøver mv.
10. Sprogprøver mv.
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud….….. -17,1 mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyr overføres
24,9 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
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§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..………... -24,9 mio. kr.
§ 29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet
10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..…………. 24,9 mio. kr.
Med henblik på det digitale planregister overføres 2,8 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet
30. Ejendomsområdet
Udgift
49. Reserver og budgetregulering……………………………….. -2,8 mio. kr.

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

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

d.

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

Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til,
at bloktilskud til kommuner og regioner for finansåret 2020 fastsættes til henholdsvis
67.766,0 mio. kr. og 102.386,3 mio. kr., og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 optages følgende:

§ 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19
§ 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende
kommunale indkomstoverførsler

Udgift

Indtægt

Mio. kr.

Mio. kr.

3.381,0
3,1

-

§ 15.11.26. CPR-administration

-7,4

-

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering

13,9

-

§ 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
§ 15.75.32. Kvindekrisecentre

-11,3

-

-2,6

-

§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne

1.374,0

-

§ 15.91.11. Kommunerne (Lovbunden)

3.798,2

-

§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne

100,0

-

§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne
(Lovbunden)
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
§ 16.35.01. Statens Serum Institut
§ 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes
fødeafdelinger
§ 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende
indkomstoverførsler

6.168,7

-

-903,0

-

4,7

-

-53,5
2,4

-

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering

15,4

-

§ 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet

-2,8

-

-17,1

-

24,9

-

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

-65,5

-

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

-45,0

§ 20.29.15. Sprogprøver mv.
§ 29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet

§ 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet

-2,8

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkninger under § 11:
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”Tekstanmærkning ad 11.11.77.
Justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.239 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune til
kompensation for udgifter afholdt i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) til håndtering af COVID-19.”
”Tekstanmærkning ad 11.11.77.
Justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.781 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden og
361,0 mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland til kompensation for udgifter afholdt i regi af Den
Nationale Operative Stab (NOST) til håndtering af COVID-19.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkninger under § 14:
”Tekstanmærkning ad 14.11.78.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,1 mio. kr. i 2020 til § 14.11.78. Reserver og
budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler fra § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag til finansiering af kommunal reserve vedr. aktiveringsudgifter ifm.
lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,1 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud
fra § 15.11.26. CPR-administration til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,7 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud
til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150
særlige pladser i psykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 360,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af drift.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 150,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af anlæg.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 90,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven 2020 til styrkelse af kapaciteten og forbedring af
normeringerne i retspsykiatrien.”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 300,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020 til 1.000 flere sygeplejersker.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 45,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud
fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til finansiering
af fortolkningsændring i forhold til reglerne for finansiering af sonderemedier.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,3 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud
til § 16.35.01.10. Driftsbudget til regional medfinansiering af styrket overvågning af
infektioner og smitsomme sygdomme.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 53,5 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud
fra § 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 922,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud
til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19. Beløbet
kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 6,3 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud
fra § 15.11.26. CPR-administration til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,8 mio. kr. i 2020 fra det kommunale
bloktilskud til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud til efterregulering af den statslige finansiering af
driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2020 til det kommunale
bloktilskud fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til udbredelse af faste læger på plejecentre.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 17,1 mio. kr. i 2020 til det kommunale
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bloktilskud fra § 20.29.15.10. Sprogprøver mv. til omlægning af det statslige tilskud til
obligatoriske sprogprøver.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at opskrive det kommunale bloktilskud med 1.210,0 mio.
kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering af COVID19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 9,1 mio. kr. i
2020 til nedskrivning af kommunernes likviditet som følge af efterregulering af DUT-sag
vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af de gymnasiale uddannelser.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 140,0 mio. kr. i 2020 til det kommunale
bloktilskud til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Uanset bestemmelserne i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 28. oktober 2019, om afregningen af midtvejsreguleringen
af beskæftigelsestilskuddet i oktober, november og december i tilskudsåret bemyndiges
social- og indenrigsministeren til ekstraordinært at udbetale midtvejsreguleringen af
beskæftigelsestilskuddet på 5.503,5 mio. kr. den 1. september 2020.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 100,0 mio. kr. i
2020 til kommunerne til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt. Tilskuddet
fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Beløbet
kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkning under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.11.79.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 22,5 mio. kr. i 2020 til § 16.11.79.
Reserver og budgetregulering fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til
finansiering af fortolkningsændring i forhold til reglerne for finansiering af sonderemedier.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2020 optages følgende tekstanmærkning under § 35:
”Tekstanmærkning ad § 35.11.50.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,8 mio. kr. i 2020 til § 15.91.11. Kommunerne
fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet vedr. det digitale planregister Plandata.dk.”
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Vedrørende finansåret 2021
På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages følgende:
Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 5,0 mio. kr. i 2021
fra det kommunale bloktilskud til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde til
medfinansiering af tværoffentligt effektiviseringssamarbejde. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde ………………. 5,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 57,3
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2021 og 28,6 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2021 til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. På forslag til finanslov for finansåret 2021
optages således følgende:
§ 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering …………..…………. 85,9 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 39,5
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2021 og 19,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2021 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter ………………………. 59,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 30,5
mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi – tilskud til finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud. På forslag til finanslov for finansåret
2021 optages således følgende:
§ 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi – tilskud ……. 30,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 15,0
mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud og 15,0 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
til medfinansiering af Investeringsfonden. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages
således følgende:
§ 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger………………………………………………………………...………. 30,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 2,5
mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til § 15.11.26. CPR-administration til omlægning
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af offentlige myndigheders betaling for CPR-data. På forslag til finanslov for finansåret 2021
optages således følgende:
§ 15.11.26. CPR-administration ……………………………………….…...…. 2,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 102.215,0 mio. kr. i 2021, og at tilskuddet til
finansiering af de regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.053,1 mio. kr. i 2021. Heraf er
1.500,0 mio. kr. betinget. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne………………………….…..... 104.268,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til
kommunerne for finansåret 2021 fastsættes til 92.216,6 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 2021 udgør balancetilskuddet -8.198,9 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 15.91.11. Kommunerne ……………………………………….……….. 92.216,6 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2021 ydes et
tilskud til kommunerne på 576,6 mio. kr. til bedre dagtilbud. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 15.91.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud ……………………………..…. 576,6 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2021 ydes et
tilskud til kommunerne på 102,9 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 15.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed ………………..…. 102,9 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2021 ydes et
tilskud til kommunerne på 1.029,5 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 15.91.12.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen ………………. 1.029,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2021 ydes et
tilskud til kommunerne på 1.078,2 mio. kr. til en værdig ældrepleje. På forslag til finanslov for
finansåret 2021 optages således følgende:
§ 15.91.12.84. Tilskud til en værdig ældrepleje ………………….……. 1.078,2 mio. kr.
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Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 24,2
mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud og 40,7 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.). På forslag til finanslov for
finansåret 2021 optages således følgende:
§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed …………………………………….………. 64,9 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 1,7
mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2021 til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinregistret. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed ………………………………………...……. 1,7 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 4,5
mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud og 4,5 mio. kr. i 2021 som en mellemstatslig
overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget til regional medfinansiering af styrket overvågning
af infektioner og smitsomme sygdomme. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages
således følgende:
§ 16.35.01.10. Driftsbudget ………………………………………………...…. 9,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.554,4 mio. kr. i 2021 til finansiering
af regionernes sundhedsvæsen. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således
følgende:
§ 16.51.74. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæsen......................................................................................................1.554,4 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 0,8
mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering
af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet til kommunal medfinansiering af sundhed.dk. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på
sundhedsområdet …………………………………………………….…………0,8 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 7,6
mio. kr. i 2021 fra henholdsvis det regionale og det kommunale bloktilskud til § 16.55.01.70.
Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af Medcom-løsninger i
den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet. På forslag til finanslov for finansåret 2021
optages således følgende:
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§ 16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter
(nyoprettet underkonto)……………………………………………………....15,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der ydes et tilskud
på 909,3 mio. kr. i 2021 til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne. På forslag
til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
§ 16.91.60.20. Pulje til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne ………………………………………………………….……….. 909,3 mio. kr.
På forslag til finanslov for 2021 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 48,3 mio. kr. fra det regionale bloktilskud
i 2021, heraf 21,3 mio. kr. angående basisfinansiering og 7,3 mio. kr. angående dobbeltdrift
til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af fremtidssikring af
den fællesoffentlige digitale infrastruktur samt 19,7 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud
til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til
medfinansiering af Investeringsfonden.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,5 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud
til § 15.11.26. CPR-administration til omlægning af offentlige myndigheders betaling for
CPR-data.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,7 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud
til § 16.11.17.10. Alm. 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 1,7 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud
til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinregistret.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 364,7 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien – drift.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 142,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud
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fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien – anlæg.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 91,2 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven 2020 til styrkelse af kapaciteten og forbedring af
normeringerne i retspsykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 607,8 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020 til 1.000 flere sygeplejersker.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,2 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,5 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud
til § 16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut til regional medfinansiering af styrket
overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud
til § 16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,0 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde til medfinansiering af
tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 96,8 mio. kr. i 2021 fra det kommunale
bloktilskud, heraf 42,9 mio. kr. angående basisfinansiering og 14,4 mio. kr. angående dobbeltdrift til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur samt 39,5 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 30,5 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi – tilskud til finansiering af det
fælleskommunale digitaliseringsprogram til udbetaling af projekttilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud.”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
til medfinansiering af Investeringsfonden.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 30,6 mio. kr. i 2021 og frem til det kommunale
bloktilskud til regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 20162020.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,3 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud
fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den
Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 24,2 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,8 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet til kommunal medfinansiering af sundhed.dk.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,1 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud
fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til udbredelse af faste læger på plejecentre.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til § 16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af
Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 25,9 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud fra § 20.29.15.10. Sprogprøver mv. til omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske
sprogprøver.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 98,7 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud til kompensation af kommunerne for at videreføre driften af Det Fælleskommunale
Ejendomsstamregister (ESR).”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.40.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 576,6 mio. kr. i 2021 til
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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 2021, der anvendes i
forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2021.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.75.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed på 102,9 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.80.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet i
ældreplejen på 1.029,5 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle
for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 15.91.12.84.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til en værdig ældrepleje på 1.078,2 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.”
På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.51.74.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at afsætte et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.554,4 mio. kr. i 2021 til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af
regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige
og regionale midler.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.20.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 909,3 mio. kr. i 2021 til
regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne. Af midlerne udbetales 158,9 mio. kr. til
Region Hovedstaden og 750,4 mio. kr. til Region Midtjylland."
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Statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget
fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2018 til 2021 udgør 8,3 pct.

Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Herudover søges om tilslutning til, at det skøn for stigning i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 5,1
pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 7,0 pct.

Omfordeling mellem udgiftslofter
Endelig anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles
100,0 mio. kr. i 2020 og 1.727,3 mio. kr. i 2021 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 762,7
mio. kr. i 2020 og 2.386,3 mio. kr. i 2021 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til
det regionale delloft for sundhedsområdet.

København, den 17. juni 2020

Nicolai Wammen

/Søren Lund
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Bilag 1. Regulering af det
generelle tilskud for
kommuner
Nyt kapitel

Bilag 1
Regulering af de generelle tilskud i kommunerne

Mio. kr.

Korrigeret Foreløbig
BO 2022 BO 2023
pulje 2020 pulje 2021
(2021-pl) (2021-pl)
(2020-pl) (2021-pl)

I. Overført tilskudspulje
Kommune- og regionsaftalen 2020 vedr. 2021, overført
tilskudspulje, jf. akt 162 af 16. september 2019

63.967,8

79.480,4

79.687,7

79.687,7

-

1.192,2

1.195,3

1.195,3

63.967,8

80.672,6

80.883,0

80.883,0

Foreløbig regulering

-

21.456,5

-

-

Efterregulering

-

-868,9

-

-

Permanent regulering

-

1.404,9

-1.404,9

-1.404,9

I alt

-

21.992,5

-1.404,9

-1.404,9

2,8

1,0

0,5

0,5

-

-

-

-3,3

0,6

0,6

0,6

0,3

3,4

1,6

1,1

-2,5

Pris- og lønregulering 2020-2021
I alt

II. Budgetgaranti

III. Lov- og cirkulæreprogram

Erhvervsministeriet
Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 om det digitale planregister Plandata.dk. *)
Lov nr. 1715 af 27. december 2018 om ændring af lov om
planlægning (Strategisk planlægning for landsbyer)
Lov nr. 134 af 25. februar 2020 om ændring af lov om planlægning, lov
om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om maritim fysisk
planlægning (Frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort, overførsel af fleksboligordningen
og mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan m.v.)
I alt
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Korrigeret Foreløbig
BO 2022 BO 2023
pulje 2020 pulje 2021
(2021-pl) (2021-pl)
(2020-pl) (2021-pl)

Mio. kr.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov
om Udbetaling Danmark, og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af
opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse
på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning). 1)

-

-

-

9,4

I alt

-

-

-

9,4

-

-

-

-3,5

-

-

-

0,6

-

-

-

-3,6

Social- og Indenrigsministeriet
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 446 af 9. juni
2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social
service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i
botilbud mv.). 1)
Fastlæggelse af regulering for 2023 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)
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 1613 af 22. december 2010 om loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste. 1)
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 628 af 11. juni
2010 om Barnets Reform. 1)
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 286 af 28.
marts 2012 om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. 1)
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende bekendtgørelse nr.
1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven. 1)
Lov nr. 615 af 14. maj 2020 om ændring af lov om socialtilsyn.
Lov nr. 136 af 25. februar 2020 om udsatte børn og unge og fuldbyrdelse af tvangsmæssige afgørelser om ændret anbringelsessted uden
samtykke og lov nr. 137 af 25. februar 2020 om styrkelse af forældres
retssikkerhed i anbringelsessager
Bekendtgørelse nr. 229 af 5. marts 2020 om dataindberetninger på
socialområdet
L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter), fremsat den 16.
april 2020.
Genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
Genoptagelse af sager vedr. løn til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118
L 197 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af
den centrale refusionsordning), fremsat den 26. maj 2020. 1)
L 193 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om
social service i form af et kontant tilskud), fremsat den 20. maj 2020 *)
I alt

-

-

-

2,7

-

-

-

2,7

-

-

-

-1,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,8

0,9

0,9

0,9

0,3

0,5

0,5

0,5

2,6

5,4

5,4

5,4

21,1

-

-

-

0,2

-

-

-

-

-1.950,8

-1.992,4

-2.028,0

30,0

60,9

60,9

60,9

55,1

-1.882,9

-1.924,5

-1.962,4
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Mio. kr.

Korrigeret Foreløbig
BO 2022 BO 2023
pulje 2020 pulje 2021
(2021-pl) (2021-pl)
(2020-pl) (2021-pl)

Sundheds- og Ældreministeriet
L160 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere) og Bekendtgørelse om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser om socialtandpleje)
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft
(Kræftplan III)

40,0
-

-

-

2,6

I alt

40,0

60,9

60,9

63,5

-

-

-

0,2

-

-

-

0,3

-

-

-

0,8

-

-

-

-53,5

-

-

-

-222,5

-

-

-

84,4

-

-

-

-2,3

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-101,7

-222,5

-296,8

-257,4

0,1

0,1

0,1

0,1

20,9

49,9

64,9

79,3

60,9

60,9

60,9

Beskæftigelsesministeriet
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v. (tilbagetrækningsreform)).
Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension
(Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension).
Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension, lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område. (Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.).
Lov nr. 920 af september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en
børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen)
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 (reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1)
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder,
forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag
m.v.).
Lov nr. 125 af 6. februar 2019, 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 folkepension og førtidspension og forhøjelse af
fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst) Lovforslag
nr. 135.
Lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger
m.v.)
Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension).
Lov nr. 1420 af 17. december 2019 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte
og ligningsloven (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)
Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)
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Korrigeret Foreløbig
BO 2022 BO 2023
pulje 2020 pulje 2021
(2021-pl) (2021-pl)
(2020-pl) (2021-pl)

Mio. kr.

Bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet
Bekendtgørelse nr. 1180 af 25. november 2019 om en aktiv
beskæftigelsesindsats
Lov nr. 1123 af 19. november 2019 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af
fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)
Lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk
pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige
overførselsindkomster)
Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et midlertidigt børnetilskud til
visse forsørgere
Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)
Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)
Lov nr. 212 af 17. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge
(udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af COVID-19)
Lov nr. 275 af 26. marts 2020 om midlertidig forlængelse af retten til
sygedagpenge og § 3 i lov nr. 473 af 22 april 2020 med udvidelse perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden
Lov nr. 473 af 22. april 2020 om forlængelse af 12-månedersperioden i
225-timersreglen som følge af COVID-19
Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig suspendering af G-dage
Lov nr. 657 af 20 maj 2020 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19,
og for lønmodtagere, der er pårørende til perioder, der er i øget risiko
ved smitte med COVID-19
I alt

4,1

2,1

2,1

2,2

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

1,2

0,9

0,8

0,8

12,9

3,6

3,6

3,6

-6,6

-5,9

-5,1

-5,1

-38,2

-42,3

-42,3

-42,3

6,8

10,9

11,8

11,8

429,8

-

-

-

163,7

-

-

-

0,5

-

-

-

-20,8

-21,1

-10,6

-

57,0

-

-

-

527,1

-226,9

-274,1

-402,2

-

-

-

2,3

-21,4

-21,7

-21,7

-21,7

Børne- og Undervisningsministeriet
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse
Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring
af lov om de gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de
gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almen dannelse og ny profil på hfuddannelsen).
Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov
om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser
og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende
folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26.
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Bilag 1
Regulering af de generelle tilskud i kommunerne

Mio. kr.

marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og
ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck
m.v.)
I alt

Korrigeret Foreløbig
BO 2022 BO 2023
pulje 2020 pulje 2021
(2021-pl) (2021-pl)
(2020-pl) (2021-pl)

28,0

33,6

30,7

30,7

6,6

11,9

9,0

11,3

-208,3

-

-

-

1,0

-

-

-

12,3

12,5

12,5

-

10,0

-

-

-

-0,2

-0,5

-

-

-

-

-

0,6

Miljø- og Fødevareministeriet
Efterregulering af kommunernes indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13a.
Vejledning nr. 43, 2020 om Kildeopsporing af Miljøfarlige Forurenende
Stoffer
Lov nr 1419 af 17. december 2019 om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning m.v.) samt Bekendtgørelse nr
1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning
Bekendtgørelse nr. 239 af 16. marts 2020 om multifunktionel
jordfordeling
Bekendtgørelse nr. 247 af 19. marts 2020 om ophævelse af bekg. om
kvælstof-indfasning til akvakulturer-hvervet
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1)
Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i lov nr. 204
af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23.
juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni
2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr.
865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning,
ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 1)
I alt

-

-

-

-0,2

-185,2

12,0

12,5

0,4

3,4

-

-

-

-

1,9

-

-

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,6

-1,7

-2,6

-3,3

-2,1

-4,3

-4,3

-4,3

0,5

-4,3

-7,1

-7,8

Transport- og Boligministeriet
Bekendtgørelse nr. 1055 af 23. oktober 2019 om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk
Bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 om ændring af bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier mv.*)
Bekendtgørelse nr. 1526 af 12. december 2019 om Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet
L 176 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
L 178 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig
regulering af boligforholdene.
I alt
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Bilag 1
Regulering af de generelle tilskud i kommunerne
Korrigeret Foreløbig
BO 2022 BO 2023
pulje 2020 pulje 2021
(2021-pl) (2021-pl)
(2020-pl) (2021-pl)

Mio. kr.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder),
Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer,
-gebyrer og -aktører m.v. samt Bekendtgørelse nr. 1742 af 13. december 2018 om affaldsdatasystemet.

102,6

52,7

52,7

52,7

I alt

102,6

52,7

52,7

52,7

I alt, lov- og cirkulæreprogram

550,1

-1.975,0

-2.069,5

-2.237,6

-

-8.198,9

-

-

1.870,6

-

-

-

-

-96,8

-88,6

-42,9

IV. Andre reguleringer
Balancetilskud
Midtvejsregulering af overførsler m.v.
Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale
infrastruktur*)1)
Kommunal medfinansiering af Investeringsfonden

-

-15,0

-

-

Kommunal finansiering af det fælleskommunale
digitaliseringsprogram 1)

-

-30,5

-30,5

-30,5

Tværoffentlig effektivisering1)

-

-5,0

-5,0

-5,0

-

-

-

1,5

Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20201)
Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi
2016-2020

-

30,6

30,6

30,6

-

-

-

1,1

6,3

-

-

-

Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO

-

4,3

-

-

Omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data
(kommuner)1)

-

-

-

-

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

-

98,7

98,0

97,2

-

-24,2

-

-

Overtagelse af E&E1)
Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren

Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet
(National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)
Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på
sundhedsområdet*)

-

-7,6

-

-

-

-0,8

-0,8

-0,8

Efterregulering af særlige pladser

-1,8

-

-

-

Udbredelse af faste læger på plejecentre (Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023)

15,0

5,1

-

-

Forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk
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Bilag 1
Regulering af de generelle tilskud i kommunerne
Korrigeret Foreløbig
BO 2022 BO 2023
pulje 2020 pulje 2021
(2021-pl) (2021-pl)
(2020-pl) (2021-pl)

Mio. kr.

Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver
Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 2028

1)

Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse
Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19
Kompensation for lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af
værnemidler til håndtering af COVID-19
Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af 17. juni
2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af
den kommunale skatteudskrivning
Nedskrivning af likviditet i kommuner. Efterregulering af DUT-sag.
vedr. ændring af gymnasiale uddannelser
(Lov nr. 1716 af 27. december 2016)
I alt, andre reguleringer

Total

*)
1)

106

17,1

25,9

25,9

25,9

-

-

-

-

-

-

-

4,0

1.210,0

-

-

-

140,0

-

-

-

-

-259,3

-259,3

-276,5

-9,1

-

-

-

3.248,1

-8.473,6

-229,7

-195,4

67.766,0

92.216,6

77.178,9

77.435,9

Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.
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Kapitel 0

Bilag 2. Regulering af
kommunernes
beskæftigelsestilskud
Nyt kapitel

Bilag 2
Regulering af kommunernes beskæftigelsestilskud
Mio. kr.

Endeligt tilskud Foreløbigt tilskud
2019
2020

Foreløbigt beskæftigelsestilskud, jf. akt 162 af 24. september 2019
Efterregulering
Midtvejsregulering
Fastsættelse af beskæftigelsestilskud, juni 2020

(2019-pl)

(2020-pl)

10.577,0

10.256,8

665,2

-

-243,2

5.503,5

10.999,0

15.760,3

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.
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Bilag 3. Regulering af
statstilskud til regioner til
sundhedsområdet
Nyt kapitel

Bilag 3

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

99.058,9

99.055,2

98.842,3

98.842,3

-

1.287,7

1.284,9

1.284,9

99.058,9

100.342,9

100.127,2

100.127,2

1,3

2,5

2,5

2,5

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. Kommune- og regionsaftalen
2019 vedr. 2020, overført tilskudspulje, jf. akt 162
af 24. september 2019
Pris- og lønregulering 2020-2021
I alt

II. Lov- og cirkulæreprogram
Sundheds- og Ældreministeriet
Lov nr. 1436 af 17. december 2019 om ændring af
lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven
og lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet og lægemiddelloven (Styrkelse
af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning
samt forbedrede rammer for sundhedsforskning)
og tilhørende bekendtgørelser.
Sonderemedier - Breve fra Sundheds- og Ældreministeriet af henholdsvis 26. juni 2017 og 8. januar 2018 til Danske Regioner og KL.

108

22,5

22,8

22,8

22,8

Bekendtgørelse nr. 54 af 22. januar 2020 om gratis
vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.
samt bekendtgørelse nr. 402 af 7. april 2020 om
ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination
mod visse smitsomme sygdomme mv. (vaccination
mod kighoste til gravide.)

3,4

-

-

-

Bekendtgørelse nr. 1348 af 9. december 2019 om
økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene.

11,0

-

-

-

Screening for SCID

-0,7

-0,8

-0,8

-0,8
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Bilag 3

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

Bekendtgørelse nr. 54 af 22. januar 2020 om gratis
vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.
(catch-up program vedr. HPV til drenge) og Bekendtgørelse nr. 146 af 21. januar 2020 om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til
unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

8,5

4,3

-

-

Bekendtgørelse nr. 46 af 20. januar 2020 om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse
med bloddonation

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

Urenheder med nitrosaminer i kemiske lægemidler
(EU forordning nr. 720/2004)

0,8

-

-

-

Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)

-

-

-

7,7

Klinisk kvalitetsdatabase for psykologområdet

-

-

-

-0,6

46,6

28,7

24,4

31,5

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

-

-

-

I alt

-

-

-

-0,1

46,6

28,7

24,4

31,4

I alt

Børne- og Undervisningsministeriet

I alt, lov- og cirkulæreprogram

-0,1

III. Andre reguleringer

Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en
balanceret udvikling af den regionale økonomi

-550,6

742,8

742,8

742,8

Regional medfinansiering af den fællesoffentlige
digitale infrastruktur*)1)

-

-48,3

-44,2

-21,3

Regional medfinansiering af den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi 2016-20201)

-

-

-

0,8

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

-

-40,7

-

-

Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles itinfrastruktur på sundhedsområdet*)

-

-7,6

-

-

Videreudvikling af sygehusmedicinregistret1)

-

-1,7

-1,2

-0,7

Efterregulering af særlige pladser

-2,7

-

-

-

Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger

53,5

-

-

-
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Bilag 3

Mio. kr.
Efterregulering af uforbrugte midler ift.
Datafordeleren

Korrigeret
pulje 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

1,1

-

-

-

Omlægning af offentlige myndigheders betaling for
CPR-data (regioner)

-

-2,5

-

-

Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 20281)

-

-

-

-

Nedbringelse af ventetid til offentlig
høreapparatsbehandling (Aftale om finansloven for
2019)

-

-

-

-25,9

Udbredelse af regionale og akutte udrykningsteams i psykiatrien (Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2019-2022)

-

-

-

-5,2

Sagsbehandlingstid i Medicinrådet (Aftale om finansloven for 2019)

-

-

-

-2,0

Styrket kapacitet i psykiatrien - drift (Aftale om finansloven for 2020)1)

360,0

364,7

364,7

364,7

90,0

91,2

91,2

91,2

300,0

607,8

607,8

607,8

15,0

15,2

15,2

15,2

-2,3

-4,5

-4,8

-5,3

922,0

-

-

-

-

-15,0

-

-

150,0

142,0

111,5

101,4

45,0

-

-

-

1.381,0

1.843,4

1.883,0

1.863,5

100.486,5

102.215,0

102.034,6

102.022,1

Styrket kapacitet i retspsykiatrien (Aftale om finansloven for 2020)
1.000 flere sygeplejersker (Aftale om finansloven
for 2020)
Specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023)1)
Regional medfinansiering af styrket overvågning af
infektioner og smitsomme sygdomme1)
Kompensation for regionale udgifter til håndtering
af COVID-19
Regional medfinansiering af Investeringsfonden
Styrket kapacitet i psykiatrien - anlæg
(Aftale om finansloven for 2020)1)
Sonderemedier - Breve fra Sundheds- og Ældreministeriet af henholdsvis 26. juni 2017 og 8. januar 2018 til Danske Regioner og KL.
I alt, andre reguleringer

Total

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
*)
Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1)
Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.
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Kapitel 0

Bilag 4. Regulering af
statstilskud til regioner til
udviklingsopgaver
Nyt kapitel

Bilag 4

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. Kommune- og regionsaftalen 2019 vedr. 2020, overført tilskudspulje, jf.
akt 162 af 24. september 2019
Pris- og lønregulering 2020-2021

1.953,4
-

1.953,4

1.953,4

1.953,4

25,4

25,4

25,4

1.953,4

1.978,8

1.978,8

1.978,8

Lov nr. 1562 af 27. december 2019 om ændring
af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og
lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler)

1,7

-

-

-

I alt

1,7

0,0

0,0

0,0

-

33,1

33,1

-

0,0

33,1

33,1

0,0

I alt

II. Lov- og cirkulæreprogram

Børne- og Undervisningsministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet
Undersøgelser af jordforureninger der påvirker
overfladevand og natur
I alt
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Bilag 4

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2020

Foreløbig
pulje 2021

BO 2022

BO 2023

(2020-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

(2021-pl)

Transport- og Boligministeriet
Bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 om ændring af bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier mv.*)
Bekendtgørelse nr. 1296 af 20. november 2019
om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

0,2

0,2

0,2

0,2

I alt

0,2

1,3

0,2

0,2

I alt, lov- og cirkulæreprogram

1,9

34,4

33,3

0,2

-55,5

39,9

39,9

39,9

-55,5

39,9

39,9

39,9

Total

1.899,8

2.053,1

2.052,0

2.018,9

*)
1)

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

-

1,1

-

-

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