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Indledning
Nyt kapitel

Regeringen indgik hhv. den 8. og 9. juni 2021 aftaler med KL og Danske Regioner om kommunernes og regionernes økonomi for 2022. Hovedtallene for regions- og kommuneaftalerne
fremgår af tabel 1.

Tabel 1
Aftalte drifts- og serviceudgifter i kommuner og regioner i 2022
Mio. kr., 2022-pl

Kommuner

Regioner
Sundhed

Udgangspunkt for aftalerne

272.969

122.857

Regional
udvikling
2.700

Kommunerne
Løft af servicerammen

1.400

Mulighed for at prioritere velfærd

600

Velfærdsprioritering (frigjorte midler)
Færre udgifter til eksterne konsulenter
(frigjorte midler)

-400
-200

Regionerne
Løft, herunder demografisk udvikling, udgifter til
medicin og sundhedspersonale

1.185

Regional udvikling

15

Bedre behandling og ny sygehusaktivitet

540

Teknologibidrag (frigjorte midler)

-400

Effektiviseringsgevinster fra
kvalitetsfondsbyggerierne (frigjorte midler)

-140

Kommunerne
Med aftalen løftes kommunernes service med 1,4 mia. kr. i 2022. Udgangspunktet herfor er
det kommunale udgiftsloft for den kommunale serviceramme for 2022.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer
den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr.
i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.
Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2022 ꞏ Juni 2021

5

Indledning

Med aftalen fastsættes, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia.
kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske
rammer for den borgernære velfærd. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Anlægsniveauet er loftsbelagt.
Regeringen og KL er enige om at styrke datagrundlaget og understøtte synlighed med kommunernes investeringer, herunder særligt om grønne investeringer, nybyggeri og vedligehold
samt nøgletal om kommunernes ejendomsportefølje og ejendomsdrift. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afrapportere frem mod økonomiforhandlingerne for 2023.
Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både
den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne.
Med aftalen kompenseres kommunerne med i alt 1,3 mia. kr. i 2021 som følge af opgjorte
mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Kompensationen vedrører dels 0,4 mia.
kr. til koordineret køb af værnemidlerne og dels 0,9 mia. kr. til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing mv.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Regeringen og KL er enige om,
at der kan derfor være behov for opfølgende drøftelser om den samlede håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2021, når der er større klarhed over de samlede udgifter vedr.
2021. I forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages der
en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020
og 2021.

Regionerne
Med aftalen løftes det regionale sundhedsområde med 1,185 mia. kr. i 2022 til fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Udgangspunktet herfor er det regionale delloft for sundhedsområdet for 2022. Med aftalen sikres der finansiering af de medfølgende udgifter, når der som
følge af den demografiske udvikling kommer flere patienter, herunder medicinudgifter.
Herudover løftes det regionale udgiftsniveau for udviklingsområdet med 15 mio. kr. i 2022.
Udgangspunktet herfor er det regionale delloft for driftsudgifter til regional udvikling i 2022.
Hertil frigøres 400 mio. kr. i 2022 gennem teknologibidrag, og 200 mio. kr. frem mod 2025 ift.
2020 ved reduktion af udgifterne til eksterne konsulenter til styrket behandlingskapacitet i
sundhedsvæsenet. Derudover frigøres 280 mio. kr. i 2022 fra sygehuseffektiviseringer til ny
sygehusaktivitet.
Med aftalen fastsættes det loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter (brutto) på 2,5 mia.
kr. i 2022 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Hertil indgår et løft på 100
mio. kr. i 2022 til investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne, samt en øremærket
ramme til investeringer i IT og medicoudstyr i 2022 på 750 mio. kr.
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Hertil kommer anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri, som er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2022 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.
Med aftalen kompenseres regionerne for knap 2,3 mia. kr. i 2021 vedr. nettomerudgifter i
2020 vedr. COVID-19. Kompensationen ligger ud over en allerede udbetalt kompensation
vedr. 2020 på 3,6 mia. kr. til indkøb af værnemidler og Testcenter Danmark og 0,9 mia. kr.
vedr. decentrale merudgifter kompenseret med økonomiaftalen for 2021.
Regeringen og Danske Regioner er samtidig enige om, at regionerne tilføres i alt godt 1,7
mia. kr. i 2021, som vedrører afholdte udgifter i 2021. Herudover kompenseres regionerne
løbende for afholdte udgifter til køb af værnemidler og testkits mv. via Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS).
Samtidig er regeringen og Danske Regioner enige om at gennemføre opfølgende drøftelser
om den samlede håndtering af regionernes COVID-19 udgifter i 2021, når der er større klarhed over de samlede udgifter vedr. 2021. Regionerne kompenseres i den forbindelse for de
opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19. Det samme vil gælde for 2022 såfremt
det viser sig relevant.
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Regeringen
KL

Aftale om kommunernes
økonomi for 2022
Nyt kapitel

8. juni 2021

1. Indledning
Siden starten af 2020 har Danmark gennemlevet en ekstraordinær tid, hvor COVID-19 har
haft store konsekvenser for alle danskeres dagligdag. Det har været en udfordring, men epidemien har også demonstreret vores stærke sammenhold og styrken ved velfærdssamfundet.
Det gælder ikke mindst i kommunerne, som på kort tid omstillede arbejdsgange og løste udfordringerne lokalt. Kommunerne har udvist en stor fleksibilitet, og har leveret et stort arbejde
under svære omstændigheder.
Regeringen og KL er enige om at bygge videre på de gode erfaringer i udviklingen af velfærden, herunder ved at tage konkrete skridt til styrket sammenhæng og udvikling af det nære
sundhedsvæsen. Parterne er desuden enige om at fastholde et stærkt fokus på kerneopgaverne og afhjælpe implikationerne af nedlukningen i takt med udrulningen af vaccinerne og
den kontrollerede gradvise genåbning.
Kommunerne har med afsæt i hjælpepakker og kompensationsordninger, som aftalt mellem
regeringen, Folketingets partier og KL, understøttet, at epidemien ikke fortrænger velfærden i
kommunerne. Regeringen og KL er med aftalen enige om yderligere kompensation til håndtering af konsekvenserne af COVID-19.
Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i
kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre, og giver kommunerne mulighed
for at investere i velfærden.
Aftalen kommer oven på en markant prioritering af den kommunale velfærd i økonomiaftalerne for hhv. 2020 og 2021, samt Aftalerne om finanslov for hhv. 2020 og 2021. Dermed sikres, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre, og at velfærden fortsat udvikles på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.
Regeringen og KL er enige om, at den grønne omstilling er en vigtig prioritet, der kræver deltagelse af alle parter – ikke mindst kommunerne. Med aftalen er parterne enige om en række
tiltag, som vil bidrage til den danske klimamålsætning om reduktionen af drivhusgasudledninger med 70 pct. 2030.
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Regeringen og KL er enige om, at en stærk offentlig sektor forudsætter et vedvarende fokus
på omstilling og prioritering på alle områder for at sikre den nære velfærd. Parterne er endvidere enige om, at øget synlighed og viden om kommunernes resultater og effekter kan sikre
bedre kvalitet og styringsmuligheder.

2. Kommunernes økonomiske rammer for 2022
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2022.
Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,4 mia. kr. Den kommunale
serviceramme udgør derved samlet set 275,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i
medfør af DUT mv.
Med Aftale om finansloven for 2021 har regeringen fortsat prioriteret et markant løft af den
kommunale økonomi med 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere
faglighed i ældreplejen og hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Dertil har regeringen prioriteret flere lærere i folkeskolen med 0,3 mia. kr. i 2020 stigende til 0,6 mia. kr. i 2022.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer
den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr.
i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.
Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.
Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9
mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Heraf gives et tilskud på 1
mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.
Regeringen og KL er enige om at styrke datagrundlaget og understøtte synlighed med kommunernes investeringer, herunder særligt om grønne investeringer, nybyggeri og vedligehold
samt nøgletal om kommunernes ejendomsportefølje og ejendomsdrift. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afrapportere frem mod økonomiforhandlingerne for 2023.
Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både
den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2022 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 2022. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget
af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.
Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2022.
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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.
Parterne er endvidere enige om, at der i fællesskab afdækkes mulige opdateringer af DUTvejledningen fra 2007, herunder om beregningen af overheadomkostninger.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld.
Regeringen og KL er enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager
indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Parterne er
enige om at drøfte dette med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2022
Mia. kr., 2022-pl

Aftale

Serviceudgifter, netto

275,4

Aktivitetsbestemt medfinansiering

23,6

Overførsler

96,8

Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)

19,9

Øvrige udgifter

0,9

Udgifter i alt

416,6

Skatteindtægter

-315,0

Bloktilskud mv.

-101,0

- Heraf betinget bloktilskud

-4,0

Øvrige indtægter

-6,8

Indtægter i alt

-422,8

Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter i kommunerne
Med økonomiaftalen for kommunerne i 2021 aftalte parterne, at kommunernes anvendelse af
eksterne konsulenter kan nedbringes med 1,0 mia. kr. årligt fra 2025, heraf 0,5 mia. kr. i
2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsat skal have fokus på
at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er derfor enige om, at kommunernes
anvendelse af konsulenter kan nedbringes med yderligere 0,25 mia. kr., således, at kommunerne i 2025 samlet set nedbringer konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr. Målet er, at de
frigjorte midler skal anvendes til at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne, herunder
det specialiserede socialområde.
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Velfærdsprioritering
Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om en velfærdsprioritering med fokus på innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et
flerårigt sigte i budgetsamarbejdet. Parterne er enige om, at velfærdsprioriteringen udgør 0,4
mia. kr. i 2022.

Boks 1
Øvrige økonomiske forudsætninger
Overførselsudgifter
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering
af forsikrede ledige mv., vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022.
Midtvejsregulering
Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2021 på -3,2
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
Skattefastsættelse
Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj 2020 enighed om
at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 28 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved
skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2022. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med
udligningsreformen.
Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret
kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i
2022 på op til 50 mio. kr., samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Tilskudsprocenten kan
højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.
Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge
Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelser. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2022 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.
Pris- og lønudvikling
Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2021-2022 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,7 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,9 pct. fra 2021-2022,
og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,4 pct. fra 2021-2022.
Bidrag til regionerne
Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2021 var 113 kr. pr. indbygger.
For 2022 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et
grundbidrag på 115 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for
den regionale pris- og lønudvikling fra 2021-2022 på 1,4 pct. inkl. medicin.

14

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2022 ꞏ Juni 2021

Aftale om kommunernes økonomi for 2022

Kommunal medfinansiering (KMF)
Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering
(KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2020 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den
fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet med fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

3. Indsatsen mod COVID-19 i 2021
COVID-19 præger i 2021 fortsat det danske samfund i 2021, og stiller store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Det seneste år har kommunerne påtaget sig et stort ansvar i den
ekstraordinære situation, som epidemien har stillet, og fortsat stiller, samfundet i.
Det har betydet, at en række øvrige opgaver og aktiviteter, både centralt og decentralt i kommunerne, ikke er gennemført som normalt. Regeringen har derfor med Aftale om håndtering
af COVID-19 af 11. december 2020 tilkendegivet, at den også for 2021 er indstillet på at sikre
de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen, så epidemien ikke fortrænger
velfærden i kommunerne.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre
forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for
2021, når der er større klarhed over det videre forløb.
Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres
for i alt 1,3 mia. kr. i 2021, som vedrører følgende udgifter:


Der gives en kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet.



Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb af værnemidlerne i organisationen KVIK for i alt 0,4 mia. kr.

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.
Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensationen for håndteringen af COVID-19
i kommunerne er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter. Parterne er
enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19
i 2020 og 2021.
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Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for de
regionale trafikselskaber, jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres i 2021. Parterne er enige om,
at der med aftalen udbetales kompensation for i alt 0,6 mia. kr. til de regionale trafikselskaber
for de foreløbige merudgifter i 2021. Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til
kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021.
KL noterer sig, at der er igangsat en dialog om en model for fremadrettet indkøb og lagerstyring af værnemidler mv., og at eventuelle merudgifter drøftes mellem parterne.
Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2020 og 2021 dækker både offentlige og private velfærdstilbud. Regeringen noterer sig, at KL har udarbejdet en redegørelse over kommunernes udbetalte kompensation til private velfærdstilbud. Regeringen og KL
er enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens, og at rammerne understøtter dette. KL prioriterer vejledningsindsatsen for kompensation højt.
På trods af en ekstraordinær indsats kan der være følger af corona-nedlukningen, særligt for
de mest sårbare grupper i samfundet. Regeringen og KL er enige om, at der behov for et
langsigtet fokus på kerneopgaven med henblik på at afhjælpe konsekvenserne af nedlukningen.

4. Udvikling af velfærden
Kommunerne har ansvaret for store dele af den borgernære velfærd, og trods svære betingelser er der i kommunerne i over et år løftet en ekstraordinær opgave og fundet løsninger til
gavn for borgerne.
I takt med at samfundet genåbnes, og at situationen gradvist normaliseres skabes der grundlag for igen at fokusere på den langsigtede udvikling af velfærdsområderne. Regeringen og
KL er enige om, at der er potentiale for at levere en bedre service til borgerne. Parterne vil i
fællesskab understøtte dette ved at arbejde for, at der på alle niveauer er den nødvendige frihed til faglighed og sund fornuft, så lokale politikere, forvaltninger, ledere og medarbejdere
kan tilrettelægge opgaveløsningen til de konkrete behov.

Nytænkning af velfærdens rammer
Regeringen og KL er enige om, at større frihed i opgaveløsningen går hånd i hånd med, at
der politisk sættes en tydelig retning for den ønskede velfærdsudvikling både nationalt og lokalt, og at der løbende er mulighed for at have en dialog om udviklingen baseret på fakta. Det
forudsætter, at der på tværs af den offentlige sektor er et fælles billede af udfordringer, ambitioner og mål. COVID-19-krisen har med tydelighed demonstreret, hvad den samlede offentlige sektor kan præstere, når der er et klart defineret fælles mål.
Parterne forpligter sig derfor i fællesskab og med inddragelse af andre parter til at drøfte,
hvordan erfaringerne kan anvendes til at videreudvikle og sætte retning for velfærdssamfundet og tage hånd om de største udfordringer, herunder bl.a. rekrutteringsudfordringen, som
bliver stadig større i takt med den demografiske udvikling.
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Flerårige budgetter
Regeringen og KL er enige om, at flerårige budgetter for velfærdsinstitutioner danner grundlag for bedre langsigtet planlægning og giver medarbejderne frihed til at koncentrere sig om
fagligheden, forebyggelse og længerevarende indsatser. Parterne er enige om vigtigheden
af, at kommunerne anvender flerårige budgetter for velfærdsinstitutioner, hvor det giver mening lokalt.

Velfærdsaftaler
Regeringen har med velfærdsaftalerne sat en ny, ambitiøs retning for udviklingen af velfærden, hvor syv kommuner i størst muligt omfang sættes fri fra statslig og kommunal regulering
på hhv. dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i en tre-årig forsøgsperiode. De syv kommuner får derved udstrakt frihed til at udvikle velfærden gennem større lokalt handlerum, løsninger tæt på borgerne og et stærkt samspil mellem lokale politikere, ledere, medarbejdere
og borgere.
Parterne er enige om løbende at følge erfaringsopsamlingen fra de syv kommuner, så de kan
tjene som inspiration på de tre områder på tværs af alle landets kommuner.

Evaluering af kommunalreformen
Med kommunalreformen blev der gennemført betydelige strukturelle tilpasninger af det decentrale Danmark. Regeringen er imidlertid optaget af fortsat at sikre et Danmark i balance,
hvor borgerne oplever nærhed i mødet med den offentlige sektor, både hvad angår de fysiske rammer, men også i mødet med medarbejderne.
Regeringen har derfor igangsat en evaluering af kommunalreformen, herunder ift. at undersøge udviklingen i velfærdsopgaverne relateret til serviceniveau, kvalitet, effektivitet og økonomi. KL og Danske Regioner inddrages i arbejdet.

Offentlig-privat samarbejde
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en enhed for offentlig-privat
samarbejde med henblik på at styrke offentlig-privat samarbejde omkring indkøb og udvikling
af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn omstilling. Parterne er i den anledning enige om at sammenlægge Center for Offentlig Innovation
(COI) og OPS-enheden.

5. Det specialiserede socialområde
Danmark har en af verdens mest udbyggede socialsektorer. Kommunerne yder hjælp og
støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde. Det
specialiserede socialområde er det enkeltstående område i kommunerne, som har haft den
største udgiftsvækst korrigeret for demografi siden kommunalreformen i 2007, og kommunerne anvender nu mere end 50 mia. kr. årligt til sociale indsatser. Kommunerne har de seneste tre år prioriteret at løfte det specialiserede socialområde med 3 mia. kr. i budgetlægningen.
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Kommunerne oplever i disse år et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som regeringen anerkender også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne
skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme. Det
nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i
samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn
for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.
Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at
sikre en målrettet styring og prioritering af området.
Regeringen har igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde med inddragelse
af KL og Danske Regioner og vil fremlægge forslag i forlængelse heraf.
Parterne er enige om, at rammerne for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats
på det specialiserede socialområde forankres bedst i kommunerne. Kommunerne sikrer sammenhæng mellem de sociale indsatser og indsatserne på beskæftigelses-, undervisnings- og
ældreområdet, en tydelig ansvarsplacering og fremmer forebyggende indsatser i borgerens
nærmiljø.
Parterne vil samarbejde om en række initiativer, der skal understøtte en større effekt i den
sociale indsats, herunder implementering af lov om helhedsorienteret indsats, en omlægning
af hjemløseindsatsen og regelforenklinger af merudgiftsydelsen.
Regeringen og KL er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på socialområdet, som skal give anbefalinger til, hvordan man
kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Bruger-organisationerne inddrages i en følgegruppe til arbejdet. Anbefalingerne skal drøftes mellem parterne,
når de foreligger.

Enklere regler og mere fokus på kernevelfærd
Både medarbejdere og borgere oplever, at det kan være vanskeligt at navigere i de mange
regler, der er til for at hjælpe borgere med komplekse udfordringer. Derfor er der behov for at
skabe rammerne for, at medarbejdernes faglighed kan sættes bedre i spil, så sociale indsatser over for borgerne får et mere sammenhængende, helhedsorienteret og langsigtet fokus.
Enklere regler kan styrke borgernes retssikkerhed.
Parterne er enige om at forenkle merudgiftsydelsen, som udgør ca. 20 pct. af klagerne til Ankestyrelsen inden for servicelovens område. Ordningen er svær at gennemskue for borgerne
og lægger beslag på administrative ressourcer, som kunne bruges bedre.
I forlængelse heraf er parterne enige om, at kommunernes behandling af borgernes sager
skal være så ubureaukratisk som muligt, samtidig med at der sikres et grundigt og fyldestgørende grundlag for afgørelser, som giver mening for både borgere og kommune. Det skal i
den forbindelse afdækkes, hvordan kommunernes dokumentation har udviklet sig over de seneste 10 år med henblik på at identificere muligheder for at skabe mere meningsfulde regler
for både borgere og medarbejdere.
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Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer
Kommunerne har en afgørende rolle i at sikre koordination og sammenhæng i indsatsen på
tværs af områder. Regeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om en helhedsorienteret indsats spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe bedre rammer for kommunernes indsats til borgere med komplekse problemer. Det markerer et afgørende skridt i
retning af regeringens ambition med Nærhedsreformen om et velfærdssamfund, der sætter
borgeren i centrum og sagsbehandlerne fri til at bruge deres faglighed.
Målet er, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Det
kræver, at medarbejdere og ledere i kommunerne får større frihed til at tilrettelægge en indsats med faglighed og sund fornuft i højsædet. Der kræver tilsvarende, at resultaterne skabes
sammen med borgeren, og at borgeren får en lettere indgang til kommunen, samt en mere
sammentænkt og effektfuld indsats, så borgeren får det fulde potentiale ud af de indsatser,
som kommunerne tilbyder. Parterne er enige om at inddrage erfaringer fra frikommuneforsøget om sammenhængende indsats sammen med borgeren.
Regeringen og KL er enige om et tæt samarbejde om implementeringsunderstøttelsen og
evalueringen af den kommende hovedlov, herunder de datamæssige forudsætninger herfor.

Styrket retssikkerhed
Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at dialogen mellem borgeren og det offentlige er karakteriseret af tillid og inddragelse. Regeringen og KL har derfor sammen med
Danske Handicaporganisationer (DH) og Dansk Socialrådgiverforening lanceret et Partnerskab om tillid og retssikkerhed på handicapområdet for i fællesskab at drøfte udfordringer og
finde løsninger. KL og DH har ligeledes udarbejdet fem fælles principper for god borgerinddragelse, som skal understøtte, at den enkelte borger føler sig hørt, respekteret og anerkendt.
Parterne er samtidige enige om, at det som led i det fælles arbejde for at styrke borgernes
retssikkerhed og styrke tilliden på handicapområdet er afgørende, at borgerne så vidt muligt
kan forstå reglerne samt deres egne rettigheder og muligheder.

Børnene Først
Regeringen har med et flertal i Folketinget indgået aftalen Børnene Først om indsatsen for
udsatte og anbragte børn og unge. Aftalen indebærer bl.a. en række regelforenklinger på
baggrund af frikommuneforsøgene. De skal sikre mere fleksibilitet for sagsbehandlerne med
henblik på at styrke kvalitet og skabe større nærhed i indsatsen for de børn og familier, der
har brug for støtte. Ambitionen er at give mulighed for at prioritere ressourcerne til de mere
komplekse sager og flytte tid fra dokumentation til relationen med barnet og familien.
Kommunerne spiller en afgørende rolle i at realisere ambitionerne om at skabe bedre forhold
for udsatte og anbragte børn og unge. Regeringen og KL er derfor enige om at samarbejde
over de næste år om implementering af Barnets Lov, at forbedre rammerne for sagsbehandlingen gennem et partnerskab og realiseringen af en reform af plejefamilieområdet.
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Hjemløse
Flere end 6.000 mennesker er hjemløse i Danmark, og samtidig oplever kommunerne en udvikling, hvor antallet af nye herbergspladser, udgifter og opholdstiden stiger, og hvor de lovgivningsmæssige og økonomiske strukturer kan udgøre en barriere for at tilrettelægge den
rette hjælp.
Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en grundlæggende omstilling af indsatsen
på hjemløseområdet, hvor udfordringerne på området adresseres, så flere opnår egen bolig
med den rette støtte efter Housing First-princippet, og så de allermest udsatte, der har brug
for et akut ophold på et herberg, kan få det.
Parterne noterer sig, at regeringen efter sommer vil præsentere et udspil, der understøtter
omstillingen og skal nedbringe hjemløsheden. Parterne er enige om, at der som led i en omstilling skal være adgang til flere billige boliger, som udsatte borgere har mulighed for at betale. Flere billige boliger er en afgørende forudsætning, hvis den langvarige hjemløshed skal
afskaffes. Det kræver, at alle parter bidrager, så der både bygges nyt, og den eksisterende
boligmasse udnyttes bedre via øget brug af anvisningsretten.
Når flere hjemløse opnår egen bolig, vil behovet for ophold på herberger mindskes. Som en
del af det kommende udspil vil regeringen tage initiativ til en analyse, der bl.a. undersøger
udviklingen i opholdstid, pladser og tilbudstyper. Analysen skal desuden se på målgrupper,
udgifter, samt kapaciteten på området. Analysen skal danne grundlag for at kunne følge op
på målsætningen om at reducere antallet af hjemløse i Danmark. KL og relevante interessenter vil blive inddraget i analysen.
Parterne er enige om, at der er behov for at drøfte, hvordan der kan laves en grundlæggende
omstilling af området, herunder tilvejebringelsen af billige boliger via nybyggeri og øget brug
af anvisningsretten og kommunernes rammer for at arbejde efter Housing First-princippet,
når regeringen fremlægger sit udspil om hjemløshed efter sommeren.

6. Sundhed og ældre
10-års plan for psykiatrien
Regeringen har igangsat arbejdet med en samlet 10-års plan for psykiatrien. Som første
skridt i arbejdet er Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen ved at udarbejde et fagligt oplæg,
der udarbejdes med inddragelse af en bred gruppe af interessenter, herunder Danske
Regioner og KL. Grundet behov for at prioritere ressourcer til håndteringen af COVID-19
forventes, at det faglige oplæg vil være færdigt ultimo 2021. Danske Regioner og KL
inddrages fortsat i arbejdet med regionalt forankrede modeller for behandlingen af en
nærmere afgrænset gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug
(borgere med dobbeltdiagnose).
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Bedre bemanding
I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Midlerne omlægges til bloktilskuddet fra 2022. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fortsat prioriteres til bedre bemanding i ældreplejen.

Opfølgning på Ældretopmødet
Regeringen og KL har i partnerskab med Ældre Sagen og FOA iværksat et opfølgende fælles
arbejde på Ældretopmødet 2020. Regeringen og KL er enige om, at det trods en grundlæggende god ældrepleje i Danmark samtidig er vigtigt både at arbejde med udfordringer og videreudvikling af ældreplejen, hvor borgerens behov er i centrum, bl.a. indenfor ledelse, rekruttering, organisering af ældreplejen, pårørendeinddragelse mv. Regeringen og KL er derfor enige om, at parterne bag topmødet har en fælles opgave med at følge op på resultaterne
af arbejdet i de seks faglige spor, som er sat i gang som led i opfølgningen på Ældretopmødet 2020.

Opfølgning på ensomhed blandt ældre
Mange ældre har følt sig isolerede og ensomme under nedlukningen som følge af COVID-19.
Regeringen har med finanslovsaftalen for 2021 afsat 250 mio. kr. i 2021 til, at kommunerne
kan iværksætte tilbud om kultur- og oplevelsesaktiviteter for borgere, bl.a. ældre, der er særligt udsatte og sårbare under COVID-19. Regeringen og KL er enige om at sætte fokus på
bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Parterne er enige om, at midlerne afsat i regi af
rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke bl.a. skal komme sårbare ældre til gavn.

7. Grøn omstilling
I 2030 skal Danmark have reduceret sine drivhusgasudledninger med 70 pct., hvilket kræver
en markant indsats. Det betyder, at alle skal bidrage, og at rammerne skal understøtte indsatsen. I den grønne omstilling spiller kommunerne en vigtig rolle. Kommunerne har myndighedsansvar på en række relevante områder. De står for en betydelig del af det offentlige indkøb, er landets største bygningsejer og er ansvarlig for en stor del af den kollektive forsyning.
Kommunerne gør allerede en stor indsats. Det afspejles bl.a. i tilslutning til klimapartnerskabet DK2020, hvor 66 kommuner indtil nu deltager og aktivt arbejder for, at Parisaftalens ambitionsniveau kan efterleves. Det forventes, at endnu flere kommuner vil slutte sig til DK2020.
Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes muligheder for at bidrage til arbejdet
med den grønne omstilling af Danmark. Parterne er endvidere enige om, at kommunernes
anlægsramme på 19,9 mia. kr. i 2022 giver mulighed for at understøtte en ambitiøs grøn indsats med investeringer i energirenoveringer mv. Heraf gives således et tilskud på 1 mia. kr. i
2022 til grønne investeringer. Herudover har regeringen afsat en tilskudspulje på 150 mio. kr.
årligt i 2021 og 2022 til energirenoveringer i kommuner og regioner.

Samarbejde og koordination
Regeringen og KL er enige om at arbejde videre på det fællesoffentlige samarbejde i Det
Grønne Samarbejdsudvalg, hvor kommunerne medvirker aktivt i arbejdet, og bidrager med
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input på baggrund af lokale erfaringer. Parterne er enige om, at Det Grønne Samarbejdsudvalg kan involvere en række centrale aktører på energiområdet.
Samarbejdet kan bidrage til at afdække mulighederne for at tænke energiplanlægningen
mere strategisk. I den forbindelse drøftes mulighederne for at styrke rammerne for, hvordan
kommunerne kan bidrage til en mere strategisk tilrettelæggelse af energiplanlægningen, herunder inddrages kommunale erfaringer. Der nedsættes en arbejdsgruppe inden for mandatet
af Det Grønne Samarbejdsudvalg.

Helhedsorienteret arealanvendelse
Regeringen og KL er enige om at understøtte, at arealanvendelsen i det åbne land skal planlægges intelligent, så der samlet set opnås størst værdi i forhold til politiske målsætninger
vedrørende klima (CO2-reduktion og klimatilpasning), vandmiljø, natur, friluftsliv, landdistriktsudvikling og muligheder for opsætning af vedvarende energianlæg.

Energieffektive bygninger
Bygninger står i dag for en betydelig del af Danmarks CO2-aftryk, og som landets samlet set
største bygningsejer, kan kommunerne bidrage til den grønne omstilling ved at energieffektivisere og -optimere deres bygninger.
Regeringen og KL er enige i, at en kvalificeret og effektiv klimaindsats beror på viden. Derfor
er regeringen og KL enige om, at parterne i fællesskab og med udgangspunkt i eksisterende
indsatser vil afdække, hvordan forsyningsdata kan gøres tilgængelige for at understøtte den
kommunale indsats. Data herfra kan indgå i KL’s arbejde med en aktiv energistyring og udviklingen af en fælleskommunal nøgletalsmodel.
Regeringen og KL er enige om at igangsætte et fælles arbejde, der skal give overblik over
potentialet for energirenovering i den kommunale bygningsmasse, samt anvise konkrete greb
til at øge energieffektiviseringer på den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde.
Indsatsen skal understøtte, at energieffektiviseringsindsatsen sker målrettet, så indsatsen i
størst muligt omfang reducerer fossilt energiforbrug og medfører tilsvarende CO2-reduktioner.
Parterne er enige om at følge op på arbejdet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for
2023.
Staten er i dag omfattet af et krav om energibesparelser fra 2021-2030, som svarer til en årlig
energirenoveringsrate på 3 pct. af de omfattede statslige bygninger. Regeringen og KL er
enige om at arbejde henimod, at kommunerne følger en tilsvarende målsætning.

Energi- og CO2-regnskab
Parterne er enige om, at en forudsætning for kommunernes arbejde med at reducere deres
udledninger er, at kommunerne har et værktøj til at opgøre deres CO2-regnskab for den enkelte kommune. Det er en vigtig brik for den enkelte kommunes mulighed for at planlægge og
træffe de rigtige klimapolitiske beslutninger, der skal understøtte, at den grønne omstilling
sker på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde.
Regeringen og KL er enige om, at Energi- og CO2-regnskabet bør være det fælleskommunale værktøj til ovenstående formål, og at ambitionen er, at alle kommuner benytter det. Det
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kræver en videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet, bl.a. med et scenarieværktøj, og at
værktøjet har stærk forankring hos både kommuner og stat.

Omstilling af transporten
I dag stammer knap en tredjedel af Danmarks drivhusgasudledninger fra transportsektoren,
og det er derfor vigtigt for klimaindsatsen, at vi får flere grønne biler på vejene.
Parterne er enige om, at kommunerne i samarbejde med ladeoperatørerne kan udarbejde
planer for egnede områder i kommunerne, hvor der kan opsættes ladeinfrastruktur under
hensyn til hvor efterspørgslen forventes at koncentrere sig, hvilken type ladestandere der efterspørges, særlige forhold ift. el-nettet mv.
Regeringens ambition er, at hele den offentlige køretøjsflåde er emissionsfri i 2030. Den gennemførte omlægning af bilafgifterne bidrager hertil, og kommunerne er allerede i fuld gang
med omstillingen. Regeringen og KL er enige om at drøfte kommunernes omstilling af køretøjsflåden til nulemissionsbiler.

Grønne offentlige indkøb
Regeringen offentliggjorde en strategi for grønne offentlige indkøb i efteråret 2020. Temaerne
i strategien flugter i vidt omfang med fokusområderne i den fælleskommunale indkøbsstrategi, som sætter retning for kommunernes indkøb frem mod 2024. De offentlige indkøb er et
vigtigt værktøj, der skal bruges aktivt til at understøtte den grønne omstilling. Hvis det skal
lykkes, er det nødvendigt med en fælles retning og samarbejde på tværs af den offentlige
sektor. Samtidig er det afgørende at tydeliggøre, hvor en investering i de grønne løsninger vil
have den største betydning for CO2-reduktionen.
Parterne er derfor enige om, at:

Der i fællesskab arbejdes for at videreudvikle beregningsmodellen for klimaaftrykket af
det offentlige indkøb, således at det bl.a. er muligt at måle på klimaaftrykket og prioritere
lokalt på baggrund af data. I den forbindelse etableres et fast samarbejde om indkøbsdata.


Samarbejde om hvordan e-handel kan understøtte grønne offentlige indkøb, bl.a. gennem adgang til grønne data.



Der i fællesskab kan udarbejdes inspiration til lokale handleplaner og værktøjer for de
mest klimabelastende indkøb, så det bliver tydeligt, hvad der er de oplagte grønne valg
på tværs af de mange forskellige ydelser og produkter som det offentlige dagligt indkøber. Dette kan fx gøre ved at beregne klimatrykket for udvalgte produkter.



De private leverandører understøttes i at imødekomme det offentliges efterspørgsel efter
grønne løsninger. I den forbindelse iværksættes en vejledningsindsats over for små og
mellemstore virksomheder, der ønsker at reducere og dokumentere deres miljø- og klimapåvirkning med miljømærker og grønne standarder.



Undersøge muligheden for at udbrede miljømærker med henblik på at øge andelen af
miljømærkede indkøb.
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Vidensportalen Den Ansvarlige Indkøber omdannes til en automatiseret løsning, så brugerne nemt guides til de relevante redskaber. Portalen bliver derfor den samlede indgang for vejledning og værktøjer til at gennemføre grønne indkøb.

Klimatilpasning
I takt med at vejret bliver mere ekstremt, vil der opleves et stigende pres på de kystnære områder, flere skybrud og stigende grundvand, hvilket påvirker både land og by. Der er brug for
solide løsninger på lang sigt.
Derfor igangsatte regeringen i november 2020 et arbejde med at udarbejde en ny samlet klimatilpasningsplan, der skal hjælpe til med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer. Regeringen og KL er enige om, at der sigtes efter en opsamling ifm. ØA23.

FN’s verdensmål
Regeringen og KL er enige om at arbejde aktivt for FN's 17 verdensmål. Danmark er godt på
vej, men parterne er enige om, at der skal ske mere, hvis vi skal nå målet om en fremtid med
økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.
I dag arbejder langt de fleste kommuner aktivt med verdensmålene. Den kommunale forankring og indsats er afgørende, fx i relation til lokalsamfundet og Leave-no-one-behind dagsorden. Regeringen og KL opfordrer alle kommuner til at tage verdensmålene til sig og arbejde
aktivt for at nå i mål.
Regeringen vil offentliggøre en ny handlingsplan for verdensmålene. Den indeholder bl.a. en
række nye initiativer, der skal være med til at accelerere indfrielsen af målene. Handlingsplanen er blevet til med bred interessentinddragelse og kommuner, civilsamfund, erhvervsorganisationer m.fl. har både kommenteret handlingsplanen og givet konkrete eksempler på,
hvordan der arbejdes med verdensmålene.
I juli 2021 skal Danmark for anden gang præsentere et Voluntary National Review (VNR) i
forbindelse med FN-topmødet High Level Political Forum (HLPF). Det er en evaluering af
Danmarks arbejde med verdensmålene, og hvordan vi står i forhold til at realisere dem. KL
og en række kommuner har bidraget med skriftlige input til rapporten. Arbejdet illustrerer
bl.a., hvordan der på lokalt niveau arbejdes med verdensmålene. Dette arbejde vil blive reflekteret i Danmarks VNR-rapport. Parterne vil opfordre flere kommuner til at lave et VLR,
som kan inspirere andre kommuner.

8. Børn og unge
Børn og unges læring, trivsel, dannelse og udvikling i stærke fællesskaber er en kerneopgave
for vores samfund. Det forudsætter dagtilbud af høj kvalitet, en stærk folkeskole og en
ungeindsats, der bringer de unge godt videre til uddannelse- og arbejdsliv. Kommunerne
spiller en afgørende rolle for at sikre kvalitet og sammenhæng for børne- og ungelivet fra 0–
18 år fra det første møde med sundhedsplejersken, til dagtilbud, folkeskole, fritidstilbud og
videre til valg af ungdomsuddannelse. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne spiller
en central rolle i at sætte retning for det samlede børne- og ungeområde med henblik på, at
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samfundets ambitioner kan tages ned i en lokal kontekst, at der lokalt er den nødvendige
kapacitet og kompetence, og at der er sammenhæng på tværs af tilbud og sammenhæng på
tværs af lovgivningen.

Minimumsnormeringer og kvalitet i dagtilbud
Det er afgørende, at alle børn – uanset baggrund – får en god start på livet. Størstedelen af
danske børn går i dagtilbud, som løfter en væsentlig samfundsopgave, men der er enighed
om, at kvaliteten i de kommende år skal højnes til gavn for alle børn.
Med aftale om minimumsnormeringer bliver der fremover investeret markant i dagtilbud. Regeringen og KL er enige om at følge implementeringen af den politiske aftale om minimumsnormeringer, herunder den årlige udvikling i normeringer og andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter. Opfølgningen skal understøtte den politiske hensigt om, at normeringsniveauerne skal stige år for år frem mod ikrafttrædelsen af lovkravet om minimumsnormeringer
i 2024.
Regeringen og KL er enige om løbende at følge udviklingen af kvalitet i dagtilbud og have et
fortsat fokus på allerede eksisterende data og viden. Indsigten i kvalitet skal sikre viden på
forskellige niveauer, herunder nationalt, kommunalt, ledelsesmæssigt samt og blandt de fagprofessionelle og derigennem skabe grundlag for styring og udviklingen af dagtilbudsområdet.
Derfor igangsættes et arbejde med en kvalitetsundersøgelse på dagstilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og den danske dagtilbudstradition, samt relevante data og hvor der opnås indsigt i kvaliteten, herunder rammerne, læringsmiljøerne og
hvilken betydning det har for børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse. Parterne er
enige om, at der inden udgangen af 2021 skal være dialog med parterne på dagtilbudsområdet om, hvordan en dansk kvalitetsundersøgelse kan tilrettelægges med henblik på, at undersøgelsen kan igangsættes og ligge færdig frem mod økonomiaftalen for 2023. På baggrund
af kvalitetsundersøgelsen er regering og KL enige om at følge og understøtte udviklingen af
kvalitet på dagtilbudsområdet.
Regeringen og KL er endvidere enige om, at tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud.

Folkeskolen er en grundpille i det danske velfærdssamfund
Folkeskolen er fællesskabets skole, og den er fundamentet for, at alle elever får de kompetencer, kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og til deltagelse
i et samfund med frihed og folkestyre. I alle landets kommuner mødes elever på tværs af sociale skel i folkeskolen – det styrker integrationen og sammenhængskraften i samfundet. Det
kommunale fællesskab spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre alle elever lige og gode muligheder i livet.
Regeringen og KL er samtidig enige om, at COVID-19 og den følgende nødundervisning i
landets folkeskoler, kan have påvirket eleverne. Parterne er derfor enige om vigtigheden af,
at der fokuseres på kerneopgaverne i folkeskolen og sættes ind med initiativer, som kan
imødegå det mulige faglige efterslæb og risikoen for mistrivsel – og at det vigtigste redskab
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hertil er, at eleverne hurtigst muligt kommer tilbage til en så normal skolehverdag som muligt.
I den forbindelse noterer parterne sig, at kommunerne og skolerne under de almindelige
regler har vide rammer og lokale frihedsgrader til at tilrettelægge undervisningen til gavn for
elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling ved bl.a. at prioritere og styrke indsatsen i de
fag, hvor der er særlige udfordringer.
Parterne er ligeledes enige om vigtigheden af at arbejde med elevernes faglige udvikling og
trivsel, hvor eleverne efter sommerferien vender tilbage til en så normal skolehverdag som
muligt. Muligheden for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter, at kunne fravige
målsætningen om fuld kompetencedækning og konvertere yderligere understøttende
undervisning, vil – hvor det er relevant – kunne give kommuner og skoler bedre rammer i det
kommende skoleår for dette arbejde.
Parterne noterer sig, at landets kommuner aktivt arbejdet for indsatser relatereret til
imødegåelse af fagligt efterslæb og mistrivsel, som også et flertal af Folketingets partier har
afsat midler til at støtte.
Regeringen og KL er enige om:

At følge op på løft til folkeskolen. Aftalepartierne bag finansloven i 2020 har besluttet
med udmøntningsaftalen fra maj 2021 via blokttilskuddet at afsætte ekstra 550 mio. kr. i
2022 og 807 mio. kr. hvert år fra 2023 og frem til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.
Med aftalen får kommunerne lokal frihed til at prioritere midlerne til forskellige
lærerresourcekrævende tiltag som fx tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre
klasser. Regeringen og KL er enige om at følge op på midlernes anvendelse i regi af de
årlige økonomiaftaler.
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At folkeskolen bedst udvikles i fællesskab. På den baggrund ser regeringen og KL frem
til, at regeringen vil gå sammen med de centrale parter på folkeskoleområdet
(kommuner, elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere), samt videnspersoner og
folkeskoleforligskredsen for, under overskriften ”Sammen om skolen”, at skabe et
program, hvor man i fællesskab drøfter de aktuelle udfordringer, som folkeskolen står
med, og hvilke tiltag og initiativer der kan bidrage til at udvikle og styrke kvaliteten i
folkeskolen. Samarbejdet skal bygge på en fælles erkendelse af, at folkeskolen har brug
for ro frem for en ny stor reform, og at ikke alle problemer løses på samme tid, men der
justeres, der hvor der er behov. Herunder skal der ses på, hvordan man mest kvalificeret
følger udviklingen og kvaliteten i folkeskolen.



At parterne er enige om at drøfte og følge op på evalueringen af inkluderende
læringsmiljøer, som afsluttes af VIVE ultimo 2021. På baggrund af evalueringen vil
parterne drøfte veje til at understøtte kommunernes fremtidige arbejde med at finde
gode løsninger for at tilbyde elever med særlige behov undervisning i så tæt tilknytning
til almenundervisningen som muligt, fx i form af mellemformer.



At det kan bidrage positivt til både integrationen og sammenhængskraften i samfundet
bredt set, hvis elevsammensætningen i folkeskolen afspejler det omkringliggende
samfund. Derfor vil kommunerne arbejde for at nedbringe antallet af skoler med en skæv
elevsammensætning. Parterne vil i fællesskab afdække, hvordan der evt. kan skabes
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bedre lovgivningsmæssige rammer for, at kommunerne fleksibelt kan arbejde med
elevsammensætningen i folkeskolen.


At det af hensyn til børnenes trivselsmæssige-, sociale- og faglige udvikling er
afgørende, at alle børn får en god start i skolen. Regeringen og KL vil derfor afdække
kommunernes anvendelse af muligheden for udskudt skolestart med henblik på at styrke
grundlaget for, at børn i alle kommuner får en god skolestart.

Overgang til ungdomsuddannelse
Bedre overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelser er en vigtig brik i opfyldelsen af målsætningen om, at alle unge skal være i enten job eller uddannelser, og af målsætningen om,
at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Parterne er enige om, at elevernes kendskab til
og erfaring med deres uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet mere generelt skal øges,
og at dette i højere grad skal ske gennem skolens almindelige undervisning. Parterne er derfor enige om at drøfte, hvordan undervisning i folkeskolen kan gøres mere praktisk og erhvervsrettet i forlængelse af afrapportering fra partssamarbejde om nationalt program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse.
Et andet centralt element i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse er uddannelsesvejledningen, og et fokus på at hjælpe de unge, der ikke vælger rigtigt i første omgang, så
de ikke mister fodfæstet på vejen. Regeringen og KL er derfor enige om at drøfte, hvordan
vejledningen til eleverne i udskolingen i højere grad end i dag kan tilpasses den enkelte elevs
behov og bidrage til de centrale målsætninger ovenfor. På samme måde vil parterne afdække
om samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og Den Kommunale Ungeindsats om unges
frafald og omvalg kan gøres mere forpligtende.

Tidligere indgåelse af lærepladsaftaler
Regeringen og KL og Danske Regioner er enige om, at det er afgørende for samfundets
fremtidige adgang til kvalificeret arbejdskraft, at elever på erhvervsuddannelserne har gode
muligheder for at få en læreplads uden unødvendige afbrud. Kommunerne og regionerne vil
derfor understøtte målsætningerne fra trepartsaftalerne af 21. november 2020 om, at der skal
ske en generel fremrykning af aftaletidspunktet fx gennem ændrede ansættelsestidspunkter,
så uddannelsesaftaler med elever på erhvervsuddannelserne i udgangspunktet indgås i løbet
af elevens grundforløb eller studiekompetenceforløb.
Regeringen og KL er endvidere enige i betydningen af sikker implementering af Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked fra november 2020 herunder initiativ om ansættelse fra starten af grundforløbet for elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

9. Digitalisering
Danmark er helt i front, når det gælder offentlig digitalisering. Denne position skyldes i høj
grad en lang tradition for et tæt fællesoffentligt samarbejde mellem staten, kommunerne og
regionerne omkring den digitale udvikling af den offentlige sektor. Ligeledes har stat, kommuner og regioner gennem mange år, hver især opbygget et solidt digitalt fundament, som den
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videre digitalisering i samfundet kan bygge oven på. Denne væsentlige systemportefølje skal
løbende udvikles og vedligeholdes.
Den offentlige sektor har i de sidste år foretaget store investeringer i at fremtidssikre den digitale infrastruktur. Overgangen til MitID, næste generation Digital Post og NemLog-in er kulminationen på flere års fællesoffentligt samarbejde. I det kommende år er det en meget stor implementeringsopgave i alle myndigheder. Det kommer til at gøre en forskel for stort set alle
borgere, virksomheder og myndigheder og danne udgangspunktet for den videre digitale udvikling af den offentlige sektor.
Det fællesoffentlige samarbejde på tværs af den offentlige sektor er samtidig understøttet af
stærke partnerskaber på tværs af den offentlige og den private sektor omkring fælles løsninger til gavn for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Digitalisering giver
nye muligheder for at løfte velfærden og afhjælpe store samfundsudfordringer som fx den
grønne omstilling. Men det giver også nye udfordringer, som skal adresseres. Regeringen,
KL og Danske Regioner er enige om, at den offentlige sektor har et ansvar for at anvende
data og ny teknologi, hvor det kan bidrage til at styrke den offentlige service. Dette skal ske
med borgeren i centrum og under hensyn til borgernes tillid, tryghed og sikkerhed. Derudover
skal det ske på en måde, der sikrer, at så mange som muligt har mulighed for at være en del
af det digitale samfund uanset digitale kompetencer.
Den seneste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløb ved udgangen af 2020. Regeringen,
KL og Danske Regioner er enige om at forsætte det tætte fællesoffentlige samarbejde omkring digitalisering med henblik på at indgå aftale om en ny ambitiøs fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der sætter retningen for den videre digitalisering af den offentlige sektor.
Regeringen har i foråret 2021 nedsat et digitaliseringspartnerskab bestående af repræsentanter fra den offentlige og den private sektor, herunder KL og Danske Regioner. Partnerskabet skal bidrage til at sætte retningen for den fremtidige digitalisering i Danmark, herunder bidrage med anbefalinger til offentlig digitalisering.
De fællesoffentlige parter er enige om at afvente udarbejdelsen af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til digitaliseringspartnerskabet har fremlagt sine anbefalinger for regeringen.
Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at afsætte en økonomisk ramme på
80,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at fortsætte det fællesoffentlige samarbejde om
digitalisering.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udmønte 58,8 mio. kr. af den økonomiske
ramme for 2022-2025 til to overordnede områder:

Tryghed og tilgængelighed for alle
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at borgere og virksomheder skal have mulighed for at kunne opbygge de nødvendige digitale kompetencer til at begå sig sikkert i et digitalt samfund i konstant forandring. Endvidere skal borgere, der er udfordret af det digitale,
kunne modtage den rette vejledning og den nødvendige hjælp til at kunne indgå i det digitale
samfund. Derfor videreføres borger- og virksomhedsrettede kommunikationsindsatser og det
interne myndighedsarbejde vedrørende cyber- og informationssikkerhed, samt indsatsen for
understøttelse og vejledning af digitalt udfordrede borgere.
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Sammenhæng og brugervenlighed i den offentlige service
Borgere og virksomheder skal opleve en sammenhængende og brugervenlig offentlig digital
service. De fællesoffentlige parter er derfor enige om at styrke sammenhængen på tværs af
offentlige digitale løsninger, så det bliver nemmere for borgere og virksomheder at foretage
ærinder digitalt. Derfor fortsættes det fællesoffentlige arbejde omkring arkitektur, en fællesoffentlig samtykkefunktionalitet, samt drift og udvikling af det digitale sundhedskort. Regeringen
og KL er dertil enige om at fortsætte samarbejdet omkring digitalisering af kørekortområdet
og Mit Overblik.

Sundhedsområdet
Indsatser for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet og behandling i eget hjem
Regeringen, KL og Danske Regioner er med udgangspunkt i Strategi for digital sundhed
2018-2022 enige, om med ophæng til den nationale bestyrelse for sundheds-it, at fortsætte
det fælles arbejde med at udvikle digitale løsninger, som understøtter udviklingen af et mere
nært og sammenhængende sundhedsvæsen, til gavn for både patienter, pårørende og sundhedspersonale. Det drejer sig konkret om at færdiggøre udvikling og forberede implementering af første version af en digital løsning til graviditetsforløb, samt at samarbejde om videreudviklingen af løsningen. Desuden fortsættes arbejdet med udviklingen og afprøvningen af
løsninger, der skaber et samlet overblik over patienters forløb samt implementeringsarbejdet
med telemedicin til borgere med KOL og den lokale forberedelse af det telemedicinske tilbud
til borgere med hjertesvigt. Endelig udvikles og afprøves en digital løsning til fravalg af genoplivning, som skal gøre det muligt at realisere den politiske aftale om en lovsikret ret til fravalg af genoplivning. Forarbejdet og afdækningen af tekniske og økonomiske forudsætninger
for løsningen sættes i gang i 2021. Som led i arbejdet med digital understøttelse af et mere
nært og sammenhængende sundhedsvæsen noterer parterne sig, at regeringen vil undersøge, hvordan udvalgte oplysninger kan deles på tværs af sundhedsloven, serviceloven og
psykiatriloven, med det formål at tilbyde borgere større indsigt i deres forløb og en mere sammenhængende behandling.
Sundhed.dk
Sundhed.dk er et centralt redskab i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der
skaber værdi og sammenhæng i sundhedsdata for borgere og for sundhedsfaglige på tværs
af sundhedsvæsenet. Det er afgørende, at sundhed.dk fremover kan varetage drift, vedligehold og support på et tilstrækkeligt højt niveau og varetage udviklingsopgaver på vegne af
fællesskabet. På denne baggrund er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at forhøje
sundhed.dk’s basisbudget med 34,4 mio. kr. i 2022. Basisbudgettet skal genbesøges i forbindelse med ØA23, og forud for det skal der gennemføres en budgetanalyse for at sikre det
rette varige niveau. Der er derudover enighed om, at der i økonomiaftalen for 2023 skal drøftes afvikling af den tekniske gæld og stabilisering på baggrund af en samlet plan for udvikling,
som udarbejdes i løbet af 2022.
Den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 5,2 mio. kr., 26,1 mio. kr. og
3,1 mio. kr. i 2022. Parterne er samtidig enige om, at midlerne skal understøtte en styrkelse
af sundhed.dk som organisation, der skal sikre en økonomisk holdbar forretningsmodel, forbedret økonomistyring og øget gennemsigtighed for parterne.
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Parterne er derudover enige om at afsætte 49 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse
med transition til ny driftsleverandør i 2021. Den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 23,5 mio. kr., 22,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i 2021.
Fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet
Den digitale infrastruktur på sundhedsområdet bidrager til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor relevante oplysninger om patientens forløb kan deles digitalt
mellem de sundhedspersoner, der har patienten i behandling, fx sygehuse, kommuner og almen praksis, og give nye værktøjer til borgerne.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet for at kunne indgå flerårige finansieringsaftaler fortsættes, ligesom der skal aftales en mere transparent finansierings- og
beslutningsmodel. Der afsættes derfor 99,2 mio. kr. i 2022 til drift og vedligeholdelse af infrastrukturen. Den statslige andel af finansieringen udgør 17,0 mio. kr., mens den regionale andel af finansieringen udgør 49,3 mio. kr. og den kommunale andel af finansieringen udgør
32,9 mio. kr. i 2021-pl.

10. Øvrige områder
Beskæftigelse
Kommunerne har siden 2009 haft det samlede ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Området
undergår løbende justeringer og senest har COVID-19 medført en lang række midlertidige
ændringer og andre hensyn, der har måtte tages som følge af epidemien. Kommunerne har
på baggrund af erfaringerne præsenteret et udspil til et Virtuelt Jobunivers. Regeringen og KL
vil i forbindelse med Nærhedsreformen samle op på disse erfaringer, så der kan drages nytte
af dem i den fortsatte udvikling af den aktive beskæftigelsesindsats med henblik på at understøtte jobcentrenes mulighed for at bruge ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige og virksomheder til gavn.
Kommunerne har især på det digitale område høstet erfaringer under COVID-19 og KL og regeringen er enige om, at der er et potentiale for yderligere digitalisering af beskæftigelsesindsatsen. KL og regeringen vil sammen arbejde for at sikre bedre sammenhæng mellem løsninger på tværs af kommunerne, A-kasser og staten. Formålet er at sikre højere kvalitet i indsatsen samt at forbedre brugeroplevelsen for borgere og virksomheder.
Regeringen og KL er enige om, at en række af de statslige opgaver i de fire International Citizen Service Centre (ICS) pr. 1. januar 2022 overgår til kommunerne med det nuværende serviceniveau. Det gælder for de opgaver, som i dag varetages af Work in Denmark og Skattestyrelsen. Opgaver i relation til udstedelse af opholdsbeviser til udenlandske borgere løses
uændret af Styrelsen for Integration og Rekruttering (SIRI), som fortsat vil være en del af
myndighedssamarbejdet.

Udbetaling Danmark
Regeringen og KL vil samle op på den afsluttede erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark,
der har berørt de økonomiske resultater og styringsrelationerne i og omkring Udbetaling Dan-
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mark. Parterne er enige om at inddrage Udbetaling Danmarks egen evaluering af myndighedskonstruktionen. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at fortsætte dialogen
om styringsrelationerne, herunder styring af økonomien.

Kortlægning af kommunale integrationsindsatser
Regeringen og KL aftalte med Aftale om kommunernes økonomi for 2020 at lave en kortlægning og undersøgelse af integrationsindsatser og –projekter i kommunerne. Parterne noterer
sig, at kortlægningen er endelig afrapporteret, og resultaterne vil indgå i parternes videre arbejde på at få flere ikke-vestlige indvandrere i jobs.
Regeringen og KL er enige om at foretage en afdækning af omfanget af og udgifter til frivillige
integrationsindsatser i kommunerne.

Indvandring må ikke udfordre sammenhængskraften
Regeringen har særligt fokus på tilstrømning fra 24 lande i primært Mellemøsten, Nordafrika
og Tyrkiet. Det sker med henblik på at sikre, at indvandringen til Danmark foregår i et omfang, hvor integrationen kan følge med. På den baggrund skal der udarbejdes en analyse af
kriminalitetsgrader, beskæftigelsesfrekvens og uddannelsesniveau for indvandrere. Herefter
vil regeringen og KL mødes for at drøfte regeringens målsætning om, at udlændingepolitikken tilrettelægges så sammenhængskraften i Danmark ikke udfordres yderligere. Regeringen
og KL er desuden enige om, at der også er behov for at skrue op for forventningerne til ledige
med ikke-vestlig baggrund.

Kommunalt tilsyn med de almene boligorganisationer
KL og regeringen er enige om, at der er behov for et stærkt kommunalt tilsyn med den almene boligsektor. Derfor ser KL og regeringen gerne, at kommunerne afsøger potentialerne i
frivillige samarbejder på tværs med henblik på etablering af faglige miljøer og styrkede fagkompetencer i tilsynet med de almene boligorganisationer.
Der foretages en evaluering af de fælleskommunale samarbejder senest 1. maj 2023 med
henblik på videndeling med øvrige kommuner og for at vurdere, om der er behov for en øget
indsats for at sikre et stærkt kommunalt tilsyn med den almene boligsektor. Indenrigs- og Boligministeriet og KL følger løbende de etablerede samarbejders geografiske udbredelse og
deres faglige indhold med henblik på en fælles understøttelse af nye samarbejder.

Kommunernes finansieringsvilkår
Regeringen og KL er enige om i fællesskab at drøfte kommunernes finansieringsvilkår på forsyningsområdet og adgang til finansiering i hele landet, herunder i KommuneKredit. Regeringen er i gang med at afdække implikationerne af EU’s statsstøtteregler i affaldsforbrændingssektoren, herunder om eksisterende lån kan fortsætte til udløb. KL og KommuneKredit inddrages i arbejdet.
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Bilag 1. Bedre viden om
velfærd
l

Ressourcerne i velfærdssamfundet skal prioriteres og investeres rigtigt, så borgerne får en
indsats af høj kvalitet. Det kræver bedre viden om velfærdsindsatserne, og hvad der virker.
Der er derfor fortsat behov for et skarpt strategisk fokus på at styrke datagrundlaget på bl.a.
social- og ældreområdet. Bedre og mere ensartede data er et væsentligt element i at skabe
sammenhængende borger- og patientforløb, herunder realisere ambitionerne med en hovedlov for en helhedsorienteret indsats.
Regeringen og KL er enige om, at dokumentations- og registreringskrav skal understøtte politikers, lederes samt frontmedarbejderes arbejde med at styre og udvikle socialområdet. Parterne er på den baggrund enige om en række initiativer, der som udgangspunkt skal ligge inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Boks 1
Initiativer for bedre viden om velfærd
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-

Bedre data om aktiviteter. Parterne er enige om, at der skal etableres et dækkende datagrundlag for
alle kommuner til væsentligste statistikker og aktiviteter på social- og ældreområdet senest i 2022.
KL vil i efteråret 2021 med inddragelse af Social- og Ældreministeriet, Danmarks Statistik samt ITleverandørerne udarbejde forslag til en handleplan, der kan sikre en effektiv indberetning af data,
herunder i form af bedre leverandørstyring og standardiserede kontraktskabeloner til fremadrettede
udbud.

-

Resultater og progression. Indsatserne på socialområdet skal sigte mod at skabe mest mulig progression for det enkelte menneske, og det er ambitionen at måle i hvilket omfang det lykkes. Udrulningen af Fælles Faglige Begreber på voksenområdet giver mulighed for et styrket fokus på resultater og progression nationalt og lokalt. Parterne er enige om, at der indføres indberetninger om udvikling af funktionsevneniveau i regi af VUM 2.0 fra Fælles Faglige Begreber, der introduceres som et
frivilligt tilbud fra 2023 og gøres obligatorisk fra 2025.

-

Øvrige initiativer. Parterne er enige om, at alle kommuner skal have implementeret FSIII og tilvejebragt den nødvendige integration til den fælleskommunale Gateway inden udgangen af 2022 med
henblik på, at indikatoren vedr. funktionsevne kan offentliggøres senest i 2023 i en første version.
Parterne er endvidere enige om at igangsætte en række initiativer, herunder data om hvilken leverandør borgerne modtager støtte fra, etablering af én samlet national årlig brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp og på plejecentre, og etablering af henvendelsesstatistik for
kvindekrisecentre og boformer.
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Nationale mål for sundhedsvæsenet
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. Kommunerne arbejder hver især aktivt med de nationale mål og udbrede arbejdet med kvalitetsforbedringer blandt andet i hjemme(syge)plejen, på plejecentre, i sundhedscentre samt med at
styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at statusrapporten i 2021 udkommer i en forkortet version med fokus på dataopgørelserne. Endvidere er parterne enige om at udskyde
udviklingen af indikatorer til 2022.

Data på tværs af det nære sundhedsvæsen
Data om sundheds- og plejeindsatser er en forudsætning for et mere sammenhængende
sundhedsvæsen, hvor flere sundhedsopgaver bliver løst i kommuner og praksissektor. Det
stiller krav til systematisk og ensartet dokumentation af aktiviteter og resultater til brug for
bl.a. kvalitetsudvikling, sammenhængende patientforløb samt styring og opfølgning. Derfor
skal der bygges videre på den udvikling, der allerede er i gang, hvor kommunerne arbejder
på at dokumentere efter fælles standarder, og den tværsektorielle datadeling skal udbygges.
Der er i 2020 igangsat et arbejde med at tilvejebringe grundlag for systematisk og ensartet
indberetning og udstilling af data fra kommuner og praksissektor til brug for samarbejdet i det
nære sundhedsvæsen. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre fremdrift i
det igangsatte arbejde med pilotprojekter og foranalyser samt i det langsigtede arbejde med
datakvalitet og indberetning af data fra kommuner og praksissektor.
Med henblik på at understøtte behovet for bedre adgang til og deling af kommunale data er
regeringen og KL enige om, at alle kommuner tilvejebringer den nødvendige integration til
den fælleskommunale Gateway, som efter planen er færdigudviklet ultimo 2021, senest inden
udgangen af 2022, og at alle kommuner leverer Fælles Sprog III-data til Sundhedsdatastyrelsen via den kommunale Gateway ligeledes inden udgangen af 2022.
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1. Indledning
Siden foråret 2020 har regionerne stået over for en ekstraordinær situation som følge af epidemien med COVID-19. Den opgave har sundhedsvæsenet løst hurtigt og fleksibelt.
Epidemien med COVID-19 har banet vejen for nye samarbejdsformer mellem aktørerne på
sundhedsområdet, herunder med et stort bidrag fra private virksomheder, der har trådt til som
et værdifuldt supplement til den offentlige indsats i en række tætte samarbejder på bl.a. indkøbs- og testområdet, og i forhold til afviklingen af udskudt aktivitet.
Regeringen og Danske Regioner konstaterer, at sundhedsvæsenet med det aktuelle smitteniveau stort set er på normalt driftsniveau.
I foråret 2020 blev sundhedsvæsenet på meget kort tid parat til at kunne håndtere en stor første epidemibølge. Efter første epidemibølge tilpassede sundhedsvæsenet sig til fleksibelt at
håndtere patienter med COVID-19, og samtidig blev der gjort en stor indsats for at indhente
udskudt aktivitet fra første epidemibølge. Under den anden epidemibølge omkring årsskiftet
2020/2021 har sundhedsvæsenet tilsvarende håndteret en vækst i antallet af indlæggelser af
patienter med COVID-19, og efterfølgende arbejdet for at indhente den udskudte aktivitet.
Parterne er enige om, at erfaringerne med et fleksibelt intensivberedskab skal videreføres,
der bl.a. kan være med til at sikre en robusthed for eventuelle tilbageslag i den nuværende
og fremtidige pandemier.
Regionerne har derudover taget et stort ansvar med indkøb af værnemidler, etableringen og
drift af testindsatsen, og udrulningen af vaccinationsprogrammet i samarbejde med almen
praksis, kommunerne, staten og private virksomheder.
Parterne er enige om, at en hovedudfordring for sundhedsvæsnet fremadrettet er den demografiske udvikling med flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Det kræver styrket
samarbejde og sammenhæng, og en fortsat, gradvis omstilling af behandling fra de specialiserede sygehuse til behandlings- og plejetilbud tættere på borgeren. Målet er, at langt mere
fremadrettet løses i praksissektoren, i kommunerne og i hjemmet - bl.a. gennem virtuelle løsninger og udgående sygehusbehandling.
Under COVID-19-pandemien har danskere med svær overvægt og kroniske sygdomme som
fx KOL været særligt udsatte ift. at blive alvorligt syge af COVID-19. COVID-19 har således
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understreget behovet for at have fokus på at forebygge risikotilstande, kroniske sygdomme
og mindske ulighed i sundhed. Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om, at læringen fra COVID-19 skal bringes ind i arbejdet om fremtidens sundhedsvæsen med mere lighed i sundhed, herunder på forebyggelsesdagsordenen.
Regeringen vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en sundhedsaftale, der skal
sikre en holdbar udvikling af sundhedsvæsenet i lyset af en udvikling med flere ældre og kronisk syge, med fokus på styrket sammenhæng, nærhed og lighed.
Parterne er derudover enige om, at regionerne bidrager til at binde land og by sammen. Regionerne har bl.a. ansvaret for at sikre rammerne for en velfungerende regional kollektiv trafik
og at sikre målrettet og strategisk oprensning af jordforureninger til gavn for den danske befolkning.
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, herunder medicinudgifter.
Løftet af økonomien kommer oven på en markant prioritering af sundhedsvæsenet i økonomiaftalerne for 2020 og 2021 og Aftale om finansloven for 2020. Dermed sikres og udvikles
velfærden fortsat på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.
Regeringen og Danske Regioner er med aftalen således enige om rammerne for regionernes
økonomi i 2022, som sikrer dækning af den demografiske udvikling samt 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 2021.

2. Økonomiske rammer
Aftalen indebærer følgende økonomiske elementer:

38



Rammen for de regionale driftsudgifter er fastsat med udgangspunkt i det regionale delloft for sundhedsområdet i 2022 og det regionale delloft for driftsudgifter til regional udvikling i 2022.



Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med 1,185 mia. kr. i
2022.



Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau for udviklingsområdet med 15 mio. kr. i
2022.



Der er med aftalen forudsat et regionalt teknologibidrag på 400 mio. kr. i 2022, 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 en målsætning om at levere konkrete indkøbsbesparelser for 1 mia. kr. i
perioden 2020-2025, akkumuleret svarende til 200 mio. kr. årligt, med henblik på fortsat
at skabe mere sundhed for pengene og råderum til regionernes økonomi jf. det regionale
teknologibidrag. Besparelsespotentialet vil kunne være påvirket af COVID-situationen,
idet de regionale indkøbsafdelinger har dedikeret ressourcer til at håndtere COVID-19.



I økonomiaftalen for 2017 er det aftalt, at der frigøres 280 mio. kr. (22-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 140 mio. kr. i 2022
er med økonomiaftalen for 2022 prioriteret til ny sygehusaktivitet. Gevinsterne ligger ud
over det aftalte teknologibidrag.



Regionerne reducerer udgifterne til eksterne konsulenter med yderligere 50 mio. kr. i
2023, 75 mio. kr. i 2024 og 100 mio. kr. i 2025, således at den samlede omprioritering
fra konsulenter til velfærd i regionerne udgør 200 mio. kr. årligt i 2025 ift. 2020. De frigjorte midler anvendes til at styrke behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet.



I forlængelse af overgangen til den nye ferielov er regeringen og Danske Regioner enige
om, at alle regioner overfører optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021.
Parterne er enige om, at regioner kan opnå delvis låneadgang forudsat, at regionen
overfører optjente feriemidler i 2021.



Det fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter (brutto) udgør 2,5 mia. kr. i
2022 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Hertil indgår et løft på 100
mio. kr. i 2022 til investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne, samt en øremærket
ramme til investeringer i IT og medicoudstyr i 2022 på 750 mio. kr.



Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2022 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. Med aftalen fastsættes dermed et samlet niveau for de regionale anlægsudgifter på
7,35 mia. kr. i 2022.



Der etableres en deponeringsfritagelsespulje på 200 mio. kr. i 2022 vedr. offentligt-privat
samarbejde, hvor der kan søges om dispensation for deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen. Puljen omfatter projekter, der har fået deponeringsfritagelse fra puljen
i 2021.
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Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter i regionerne
Regeringen har tilkendegivet, at forbruget af eksterne konsulenter i stat, kommuner og regioner er for højt og skal reduceres, og at flere opgaver skal løses af medarbejderne, så viden
og kompetencer i højere grad fastholdes og udvikles i den offentlige sektor.
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne reducerer udgifterne til eksterne
konsulenter med yderligere 50 mio. kr. i 2023, 75 mio. kr. i 2024 og 100 mio. kr. i 2025, således at den samlede omprioritering fra konsulenter til velfærd i regionerne udgør 200 mio. kr.
årligt i 2025 ift. 2020. De frigjorte midler anvendes til at styrke behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet.

3. Håndtering af indsatsen mod COVID-19
Regionerne har sammen med en række andre aktører haft en central rolle i håndteringen af
COVID-19-epidemien. Under første og anden bølge har sundhedsvæsenet omstillet sig og
udvist fleksibilitet med henblik på at sikre behandling og kapacitet til patienter med COVID19. Regionerne har også gjort en stor indsats for at indhente aktivitet, som i løbet af epidemien er blevet udskudt for at sikre kapacitet til behandling af patienter med COVID-19. Regionerne har ligeledes haft en central rolle i etableringen og driften af testindsatsen og udrulningen af vaccinationsprogrammet i samarbejde med almen praksis, kommunerne, staten og
private virksomheder.
COVID-19-epidemien har på mange måder tydeliggjort, at sundhedsvæsenet har en stor fleksibilitet og evne til omstilling, samt at samarbejdet på tværs af sektorer fungerer godt, og hurtigt kan tilpasse sig, når behovet er der. Det er blandt andet demonstreret i kraft af en hurtig
udvikling og udbredelse af fælles digitale løsninger til at understøtte bl.a. test, vaccination, videokonsultationer mv. samt ved en effektiv og grundig planlægning af et COVID-19-sygehusberedskab.
Regeringen og Danske Regioner er enige om at videreføre de positive erfaringer med bl.a.
samarbejdet med det primære sundhedsvæsen, anvendelsen af digitale løsninger og en fleksibel kapacitetsanvendelse. Parterne er enige om at tage ved lære af de positive erfaringer,
så disse inkluderes i det fortsatte COVID-19-beredskab samt håndtering af COVID-19 fremadrettet. Endvidere kan de positive erfaringer indgå i det videre arbejde med en sundhedsaftale. Erfaringen skal ligeledes understøtte regionernes forberedelse og beredskab til håndtering af fremtidige lignende situationer og kriser.
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 særligt i 2020 medført mindreaktivitet på visse områder og heraf afledte mindreudgifter.
Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og Danske Regioner om, at regionerne
kompenseres for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2021, herunder
udgifter til afvikling af den udskudte aktivitet, så den ekstraordinære indsats ikke fortrænger
øvrige udgifter på sundhedsområdet i 2021.
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Med økonomiaftalen for 2021 var der enighed om at følge op på de samlede COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i regionerne i 2020. På baggrund af de endelige regnskaber er
der enighed om, at regionerne kompenseres for knap 2,3 mia. kr. i 2021 vedr. nettomerudgifter i 2020. Det afspejler de opgjorte nettomerudgifter vedr. COVID-19, idet der samtidig er taget højde for afledte anlægsudgifter.
Kompensationen ligger ud over en allerede udbetalt kompensation vedr. 2020 på 3,6 mia. kr.
til indkøb af værnemidler og Testcenter Danmark og 0,9 mia. kr. vedr. decentrale merudgifter
kompenseret med økonomiaftalen for 2021.
Regeringen og Danske Regioner er samtidig enige om, at regionerne tilføres i alt godt 1,7
mia. kr. i 2021, som vedrører afholdte udgifter i 2021. Regeringen er indstillet på, at midlerne
for 2020 og 2021 kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraordinært ske 1. september 2021, hvor beløbet overføres til regionerne.
Herudover kompenseres regionerne løbende for afholdte udgifter til køb af værnemidler og
testkits mv. via Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS), herunder af hensyn til likviditeten i
regionerne. Samtidig er regeringen og Danske Regioner enige om at gennemføre opfølgende
drøftelser om den samlede håndtering af regionernes COVID-19 udgifter i 2021, når der er
større klarhed over de samlede udgifter vedr. 2021. Regionerne kompenseres i den forbindelse for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19. Det samme vil gælde for
2022 såfremt det viser sig relevant.
Nettoudgifter i 2021 relateret til COVID-19 vil indgå i en teknisk korrektion ved opgørelsen af
regionernes samlede budgetterede udgifter svarende til håndteringen i 2020.
Danske Regioner noterer sig, at der med henblik på at sikre den fremtidige forsyningssikkerhed af værnemidler er igangsat en dialog om en model for fremadrettet indkøb og lagerstyring af værnemidler mv., og at eventuelle merudgifter drøftes mellem parterne.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for de
regionale trafikselskaber jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres i 2021. Parterne er enige om,
at der med aftalen udbetales kompensation for i alt 0,6 mia. kr. til de regionale trafikselskaber
for de foreløbige merudgifter i 2021. Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til
kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte 2022 i det tidlige efterår 2021.

Pukkelafvikling som følge af udskudt aktivitet
Sygehusene har under første bølge af COVID-19 i foråret 2020 og anden bølge ultimo
2020/primo 2021 haft behov for at frigøre kapacitet og personale til behandling af patienter
med COVID-19. Det har medført, at sygehusene i disse perioder har måttet udskyde en
række behandlinger af ikke-akutte og ikke-livstruende sygdomme. Behandling af akutte og
livstruende sygdomme, herunder f.eks. kræft- og hjertesygdomme, har ikke været udskudt,
men fortsat været højt prioriteret under hele epidemien.
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Regionerne har i efteråret 2020 arbejdet med at indhente den udskudte aktivitet fra første
bølge, herunder med anvendelse af privat kapacitet, og tilsvarende i foråret 2021 efter den
anden bølge.
Regionerne har undervejs i epidemien haft mulighed for at se bort fra tidsfrister i reglerne om
ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg. Reglerne er genindført per 1. september
2020 for psykiatrien og per 1. marts 2021 for somatikken. Parterne anerkender i den forbindelse, at sygehusene og sygehuspersonalet har været påvirket af epidemien efter genindførelsen af rettighederne, og at tal for monitorering af udredningsretten i den kommende tid skal
ses i det lys.
Regionerne har under epidemien i tæt samarbejde med sundhedsmyndighederne fulgt aktiviteten i sundhedsvæsenet nøje, og Sundhedsstyrelsen har foreløbigt udgivet ni monitoreringsrapporter herom, herunder for at understøtte og sikre tilbagevenden til normal aktivitet i sundhedsvæsenet. De seneste monitoreringer viser, at sundhedsvæsenet har stået meget bedre
rustet under anden bølge, som både var længere og mere omfattende end første bølge.

Senfølger af COVID-19
Der har igennem epidemien været stor opmærksomhed på befolkningens symptomer og senfølger efter COVID-19 og på at opnå ny viden herom. Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer ved COVID-19.
Regionerne har oprettet senfølgeklinikker til patienter med uventede eller langvarige og komplekse følger ved COVID-19, hvor patienterne tilbydes tværfaglig vurdering og udredning. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at fastholde fokus på senfølger af
COVID-19, og at parterne afklarer kapacitet og finansiering efter 2021.

Langsigtet strategi for genåbnet Danmark
Hidtil har der været fokus været på håndtering af den aktuelle smittesituation. Det er imidlertid også vigtigt at løfte blikket og overveje strategien på lidt længere sigt. Samtidig er det usikkert, hvordan epidemien udvikler sig. Som led i Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark er nedsat en ekspertgruppe, som får til opgave at afdække, hvilke rammer der kan forventes at gøre sig gældende i årene frem – og hvordan der kan lægges en strategi, der sikrer
et modstandsdygtigt samfund med både høj tryghed, solid forebyggelse og trivsel og stabil
økonomi. Ekspertgruppens arbejde vil løbende blive drøftet med Danske Regioner.

Regionale erfaringer med omstilling af kapaciteten
I forbindelse med COVID-19 epidemien har regionerne og sygehusene håndteret presset på
sengepladser og intensivpladser, både i forbindelse med første bølge i foråret 2020 og i forbindelse med den anden bølge omkring årsskiftet. Et af hovedredskaberne er fleksibel planlægning af kapacitet og omprioriteringer, som har gjort det muligt hurtigt at opjustere og nedjustere antallet af medicinske og intensive sengepladser afhængigt af behovet.
Regionerne har derigennem sikret en hensigtsmæssig og fleksibel kapacitetsudnyttelse på
tværs af landet og formået at skalere indsatsen løbende efter behov på sengepladser generelt og særligt på intensivafdelingerne. Der er etableret forskellige løsninger, herunder virtuelle løsninger, som bidrager til mindre smittespredning og sikrer, at patienter kan modtage
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behandling i situationer, hvor fysisk fremmøde er begrænset. Regionerne har endvidere tilvejebragt de organisatoriske, ledelses- og personalemæssige forudsætninger for hensigtsmæssig håndtering af omstilling af kapaciteten.

4. Behandlingsomstilling og god opgaveløsning
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at understøtte en omstilling af
sundhedsvæsnet, der tilsiger et større fokus på forebyggelse, tidligere indsatser og behandling uden for sygehusene.

Teknologibidrag
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 at 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 2020 har arbejdet med realisering af omstilling og modernisering og udvikling af opgaveløsningen.
Der er enighed om en række initiativer, der understøtter regionernes realisering af teknologibidraget for 2022, 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 2022


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 2022 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 indkøbsstrategi 2020-2025, der indeholder ambitiøse målsætninger i forhold til værdiskabende og grønne indkøb, fortsat professionalisering og udvikling af det regionale indkøbssamarbejde, forsyningssikkerhed af kritiske varer og fortsat effektivisering.
Regionerne har en målsætning om at levere konkrete indkøbsbesparelser for 1 mia. kr. i perioden 20202025, akkumuleret svarende til 200 mio. kr. årligt, med henblik på fortsat at skabe mere sundhed for
pengene og råderum til regionernes økonomi.
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.
De administrative medarbejdere har gjort en stor indsats under COVID-19 indenfor bl.a. indkøb, planlægning, digitalisering, patientkommunikation osv.
Regionernes udgifter til administration er for 2020 opgjort til 8,7 mia. kr., heraf 8,0 mia. kr. (22-pl) til
sundhed inkl. fælles administration, hvoraf 4,3 mia. kr. vedrører administration opgjort uden IT og 3,7
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.

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 2021 i april 2022, 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
Regeringen og Danske Regioner er enige om at understøtte en omstilling af sundhedsvæsenet med fokus på, at mere behandling skal ske uden for sygehusene og i 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 uden for sygehusene. Bl.a. har regionerne udbredt specialistrådgivning til de praktiserende læger fra hospitalerne, så behandlingen af patienter fx med KOL og diabetes i højere grad kan varetages i almen praksis.
Regionerne arbejder med at etablere subakutte tilbud, der skal forebygge akut indlæggelse
af ældre patienter og samarbejder med kommunerne om at levere IV-behandling i borgerens
eget hjem. Under COVID-19 er samarbejdet på tværs af sektorer intensiveret og behandling
uden for sygehusene accelereret ved hjælp af digitale løsninger og tætte samarbejder på
tværs af sektorer.
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 2022 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 2022 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 2022
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 2022 opgøres endeligt senest ultimo april 2023 og drøftes i
forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2024. Regionerne beholder den udbetalte finansiering, hvis de lever op til målene, og ellers foretages en efterregulering, jf. boks
3.
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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.

Parterne er enige om, at der ikke foretages en efterregulering vedrørende den udbetalte nærhedsfinansiering for 2021 som følge af håndtering af COVID-19.
Parterne er endvidere enige om at udskyde evaluering af modellen til 2023.

Partnerskab om god økonomistyring
Regeringen og Danske Regioner er enige om at videreføre det etablerede partnerskab om
udviklingen af enkel og værdiskabende styring i regionerne. Der arbejdes fortsat med at
styrke kapacitets- og vagtplanlægning til gavn for patienterne samt sættes fokus på god praksis ift. kontrol og risikostyring.

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.
Regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at statusrapporten i 2021 udkommer i en forkortet version med fokus på dataopgørelserne. Endvidere er parterne enige om at udskyde
udviklingen af indikatorer til 2022.

Et moderniseret Landspatientregister (LPR3)
Primo 2019 overgik regionerne og de private aktører til et moderniseret LPR (LPR3).
Regeringen og Danske Regioner noterer sig, at det moderniserede LPR3 nu er velimplementeret i regionerne, og indberetningerne danner grundlag for retvisende dataleverancer og statistikker. Hovedparten af de faste monitoreringer og statistikker, samt dataleverancer til kommuner og regioner er i drift, og endnu flere er under udarbejdelse efter en prioriteret plan.
Overgangen til LPR3 medfører, at der er et databrud i 2019 og sammenligninger på tværs af
årene før og efter skal foretages med ekstra varsomhed. Forbehold for sammenligninger vil
fremgå tydeligt i forbindelse med offentliggørelse af monitoreringer og statistikker.
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Kvalitetsfondsbyggerier - Viden og evaluering
Syv ud af de 16 kvalitetsfondsprojekter er nu fuldt ibrugtaget, fem er delvist ibrugtaget, og de
resterende fire byggerier er i gang. Regionerne har som bygherrer ansvaret 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 2021 oversigten over
de initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om videndeling.
14 ud af de 16 kvalitetsfondsprojekter har søgt og modtaget adgang til den lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsbyggerier, der blev etableret med økonomiaftalen for 2013.
Langt størstedelen af arealet på de 14 projekter etableres dermed efter den energirigtige
BK2020-standard. Derudover integreres en række grønne løsninger i projekterne, fx solcelleparker og regnvandsbassiner, ligesom flere projekter certificeres efter DGNB-standarden for
bæredygtigt byggeri.

5. Nærhed og velfærd
Svangreomsorg
Parterne er enige om, at familier skal opleve et trygt forløb i svangreomsorgen. En god fødsels- og forældreforberedelse er sammen med jordemoderkonsultationerne en forudsætning
for et godt fødselsforløb og en tryg start på livet som familie. I efterfødselsforløbet er det vigtigt, at der sikres en god overgang fra familien forlader hospitalet til sundhedsplejersken tager
over.
Der er derfor enighed om, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kommende faglige anbefalinger for svangreomsorgen, at styrke svangreomsorgen med fokus på differentierede tilbud
til familierne. Det indebærer eksempelvis fødselsforberedelse i små hold, en tidlig jordemoderkonsultation, et særligt fokus på behovene hos sårbare gravide samt styrket telefonrådgivning. Det er tiltag, som samlet set skal bidrage til mere lighed i sundhed og til større tryghed i
familiernes forløb.

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2022 ꞏ Juni 2021

47

Aftale om regionernes økonomi for 2022

Behandlingsråd
Regeringen og Danske Regioner er enige om at sætte styrket fokus på ulighed i sundhedsvæsenet. Parterne er derfor enige om, at der i regi af Behandlingsrådet under Danske Regioner fremadrettet løbende gennemføres analyser med henblik på at afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper. Der afsættes 4 mio. kr. årligt til opgaven med afsæt i en forståelse om en årlig analyse på et udvalgt behandlingsområde. Analyserne udformes som en særskilt opgave inden for Behandlingsrådets ramme med brug af relevant sammensat fagudvalg og evt. øvrig ekspertise. Analyserne offentliggøres på Behandlingsrådets hjemmeside. Det nærmere set-up for udvælgelse af emner eller temaer for analyser aftales mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner.
Indsatsen skal ses som et af elementerne i en kommende samlet sundhedsaftale. Regeringen vil invitere Folketingets partier til forhandling herom.

Data på tværs af det nære sundhedsvæsen
Data om sundheds- og plejeindsatser er en forudsætning for et mere sammenhængende
sundhedsvæsen, hvor flere sundhedsopgaver bliver løst i kommuner og praksissektor. Det
stiller krav til systematisk og ensartet dokumentation af aktiviteter og resultater til brug for
bl.a. kvalitetsudvikling, sammenhængende patientforløb samt styring og opfølgning. Derfor
skal der bygges videre på den udvikling, der allerede er i gang, hvor kommunerne arbejder
på at dokumentere efter fælles standarder, og den tværsektorielle datadeling skal udbygges.
Der er i 2020 igangsat et arbejde med at tilvejebringe grundlag for systematisk og ensartet
indberetning og udstilling af data fra kommuner og praksissektor til brug for samarbejdet i det
nære sundhedsvæsen. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre fremdrift i
det igangsatte arbejde med pilotprojekter og foranalyser samt i det langsigtede arbejde med
datakvalitet og indberetning af data fra kommuner og praksissektor.
Sundhed.dk er en væsentlig fællesoffentlig infrastruktur, der skaber værdi og sammenhæng i
sundhedsdata for borgeren og de sundhedsfaglige aktører. Aftaleparterne bemærker, at
sundhed.dk har leveret en ekstraordinær indsats under COVID-19-pandemien, hvor der hurtigt er blevet leveret nye løsninger og funktionaliteter til gavn for borgerne. Sundhed.dk har i
den forbindelse udvist stor omstillingsparathed, ligesom sundhed.dk’s løsninger er blevet udbredt blandt danskerne, bl.a. har appen MinSundhed nu over 3 mio. brugere. Der er på den
baggrund brug for at styrke driften af sundhed.dk.

Evaluering af kommunalreformen
Med kommunalreformen er der i sin tid gennemført den største, strukturelle tilpasning af det
decentrale Danmark. Regeringen er imidlertid optaget af fortsat at sikre et Danmark i balance, hvor borgerne oplever nærhed i mødet med den offentlige sektor.
Regeringen har derfor igangsat en evaluering af kommunalreformen, herunder ift. at undersøge udviklingen i velfærdsopgaverne relateret til serviceniveau, kvalitet, effektivitet og økonomi. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at KL og Danske Regioner skal inddrages i arbejdet.
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Ekspertudvalg på socialområdet
Regeringen og KL er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på socialområdet, som skal give anbefalinger til, hvordan man
kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Bruger-organisationerne inddrages i en følgegruppe til arbejdet. Danske Regioner inddrages ligeledes i arbejdet. Anbefalingerne skal drøftes mellem parterne, når de foreligger.

Evaluering af det specialiserede socialområde
Regeringen har med inddragelse af KL og Danske Regioner igangsat en evaluering af det
specialiserede socialområde, som skal understøtte tilbud af høj kvalitet og med specialiseret
viden til udsatte personer og personer med handicap.
Parterne konstaterer, at regeringen på baggrund af evalueringen i efteråret 2021 vil fremlægge forslag, som skal sikre, at det rette antal og typer af tilbud til borgere med specialiserede behov er til stede.

6. Mere personale i sundhedsvæsenet
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 yderligere 500 sygeplejersker i 2021.
Opgørelsen af beskæftigelsen på offentlige sygehuse i 4. kvartal 2020 viser en stigning på
584 fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. Opgørelsen er
eksklusiv en stigning i medicinstuderende ansat som sygeplejevikarer eller ventilatører.
Parterne er enige om at følge op på udviklingen igen i foråret 2022.

Bedre lægedækning i hele landet
God lægedækning i hele landet og på tværs af de lægelige specialer er helt afgørende for et
godt og trygt sundhedsvæsen. Der er fortsat behov for at styrke lægedækningen i Danmark,
herunder særligt den geografiske fordeling af speciallæger, og regeringen og Danske Regioner er derfor enige om, at der løbende skal være fokus på at besætte ledige hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse. Hoveduddannelsesforløbene på de regionale sygehuse er en nødvendig og vigtig forudsætning i uddannelsen af flere speciallæger også inden for nogle af de specialer, som oplever lægedækningsudfordringer, eller hvor der er behov for fremtidig oprustning.
En del af hovedudfordringen for sundhedsvæsnet fremadrettet er den demografiske udvikling
med flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser og samtidigt at sikre god lægedækning i hele landet og på tværs af de lægelige specialer. Regeringen og Danske Regioner er
derfor enige om fra 2022 gradvist at øge antallet af hoveduddannelsesforløb bl.a. i rekrutteringsudfordrede specialer og uden for de større byer.
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Foruden dimensionering er der også behov for at se på andre indsatser, der kan forbedre lægedækningen i hele landet. Der er indledt dialog med en række aktører på området om forslag til bedre lægedækning.

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.

Et kapacitetsløft i behandlingspsykiatrien
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat en ramme på 600 mio. kr. årligt til en styrkelse af kapaciteten og en forbedring af normeringerne i psykiatrien, herunder i retspsykiatrien. Regeringen og Danske Regioner indgik den 15. maj 2020 aftale om udmøntningen,
hvori midlerne i overvejende grad prioriteres til mere personale og investeringer i udbygning
af kapacitet.
Parterne noterer sig, at de prioriterede midler fra Aftalen om finansloven for 2020 til psykiatrien er afspejlet i regionernes budgetter for 2021. Midlerne anvendes inden for de aftalte
kriterier mellem regeringen og Danske Regioner, herunder f.eks. til at ansætte flere medarbejdere, udvide sengekapaciteten, etablere flere ambulante initiativer, styrke kvaliteten i retspsykiatrien, oprette ekstra pladser på Sikringsafdelingen mv.
Det fremgår af udmøntningsaftalen, at Sundhedsministeriet årligt over en fireårig periode
(2021-2024) vil følge, hvordan disse midler afspejles i regionernes prioritering i budgetter og
regnskaber, flere ansatte, planlagte anlægsplaner samt konkrete resultater i forhold til bl.a.
genindlæggelser og anvendelse af tvang i psykiatrien.

10-års plan for psykiatrien
Regeringen har igangsat arbejdet med en samlet 10-års plan for psykiatrien. Som første
skridt i arbejdet er Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen ved at udarbejde et fagligt oplæg,
der udarbejdes med inddragelse af en bred gruppe af interessenter, herunder Danske Regioner og KL. Grundet behov for at prioritere ressourcer til håndteringen af COVID-19 forventes,
at det faglige oplæg vil være færdigt ultimo 2021. Danske Regioner og KL inddrages fortsat i
arbejdet med regionalt forankrede modeller for behandlingen af en nærmere afgrænset
gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug (borgere med dobbeltdiagnose).

8. Digitalisering
Danmark er helt i front, når det gælder offentlig digitalisering. Denne position skyldes i høj
grad en lang tradition for et tæt fællesoffentligt samarbejde mellem staten, kommunerne og
regionerne omkring den digitale udvikling af den offentlige sektor. Ligeledes har stat, kommuner og regioner gennem mange år, hver især opbygget et solidt digitalt fundament, som den
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videre digitalisering i samfundet kan bygge oven på. Denne væsentlige systemportefølje skal
løbende udvikles og vedligeholdes.
Den offentlige sektor har i de sidste år foretaget store investeringer i at fremtidssikre den digitale infrastruktur. Overgangen til MitID, næste generation Digital Post og NemLog-in er kulminationen på flere års fællesoffentligt samarbejde. I det kommende år er det en meget stor implementeringsopgave i alle myndigheder. Det kommer til at gøre en forskel for stort set alle
borgere, virksomheder og myndigheder og danne udgangspunktet for den videre digitale udvikling af den offentlige sektor.
Det fællesoffentlige samarbejde på tværs af den offentlige sektor er samtidig understøttet af
stærke partnerskaber på tværs af den offentlige og den private sektor omkring fælles løsninger til gavn for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Digitalisering giver
nye muligheder for at løfte velfærden og afhjælpe store samfundsudfordringer som fx den
grønne omstilling. Men det giver også nye udfordringer, som skal adresseres. Regeringen,
KL og Danske Regioner er enige om, at den offentlige sektor har et ansvar for at anvende
data og ny teknologi, hvor det kan bidrage til at styrke den offentlige service. Dette skal ske
med borgeren i centrum og under hensyn til borgernes tillid, tryghed og sikkerhed. Derudover
skal det ske på en måde, der sikrer, at så mange som muligt har mulighed for at være en del
af det digitale samfund uanset digitale kompetencer.
Den seneste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløb ved udgangen af 2020. Regeringen,
KL og Danske Regioner er enige om at forsætte det tætte fællesoffentlige samarbejde omkring digitalisering med henblik på at indgå aftale om en ny ambitiøs fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der sætter retningen for den videre digitalisering af den offentlige sektor.
Regeringen har i foråret 2021 nedsat et digitaliseringspartnerskab bestående af repræsentanter fra den offentlige og den private sektor, herunder KL og Danske Regioner. Partnerskabet skal bidrage til at sætte retningen for den fremtidige digitalisering i Danmark, herunder bidrage med anbefalinger til offentlig digitalisering.
De fællesoffentlige parter er enige om at afvente udarbejdelsen af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til digitaliseringspartnerskabet har fremlagt sine anbefalinger for regeringen.
Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at afsætte en økonomisk ramme på
80,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at fortsætte det fællesoffentlige samarbejde om
digitalisering.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udmønte 58,8 mio. kr. af den økonomiske ramme for 2022-2025 til to overordnede områder:

Tryghed og tilgængelighed for alle
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at borgere og virksomheder skal have mulighed for at kunne opbygge de nødvendige digitale kompetencer til at begå sig sikkert i et digitalt samfund i konstant forandring. Endvidere skal borgere, der er udfordret af det digitale,
kunne modtage den rette vejledning og den nødvendige hjælp til at kunne indgå i det digitale
samfund. Derfor videreføres borger- og virksomhedsrettede kommunikationsindsatser og det
interne myndighedsarbejde vedrørende cyber- og informationssikkerhed samt indsatsen for
understøttelse og vejledning af digitalt udfordrede borgere.
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Sammenhæng og brugervenlighed i den offentlige service
Borgere og virksomheder skal opleve en sammenhængende og brugervenlig offentlig digital
service. De fællesoffentlige parter er derfor enige om at styrke sammenhængen på tværs af
offentlige digitale løsninger, så det bliver nemmere for borgere og virksomheder at foretage
ærinder digitalt. Derfor fortsættes det fællesoffentlige arbejde omkring arkitektur, en fællesoffentlig samtykkefunktionalitet samt drift og udvikling af det digitale sundhedskort.

Sundhedsområdet
Indsatser for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet og behandling i eget hjem
Regeringen, KL og Danske Regioner er med udgangspunkt i Strategi for digital sundhed
2018-2022 enige om med ophæng til den nationale bestyrelse for sundheds-it at fortsætte
det fælles arbejde med at udvikle digitale løsninger, som understøtter udviklingen af et mere
nært og sammenhængende sundhedsvæsen, til gavn for både patienter, pårørende og sundhedspersonale. Det drejer sig konkret om at færdiggøre udvikling og forberede implementering af første version af en digital løsning til graviditetsforløb samt at samarbejde om videreudviklingen af løsningen. Desuden fortsættes arbejdet med udviklingen og afprøvningen af
løsninger, der skaber et samlet overblik over patienters forløb samt implementeringsarbejdet
med telemedicin til borgere med KOL og den lokale forberedelse af det telemedicinske tilbud
til borgere med hjertesvigt. Regionerne arbejder desuden på at optimere den elektroniske
kommunikation forbundet med henvisning og visitation til sygehusbehandling. Endelig udvikles og afprøves en digital løsning til fravalg af genoplivning, som skal gøre det muligt at realisere den politiske aftale om en lovsikret ret til fravalg af genoplivning. Forarbejdet og afdækningen af tekniske og økonomiske forudsætninger for løsningen sættes i gang i 2021. Som
led i arbejdet med digital understøttelse af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen noterer parterne sig, at regeringen vil undersøge, hvordan udvalgte oplysninger kan deles på tværs af sundhedsloven, serviceloven og psykiatriloven, med det formål at tilbyde borgere større indsigt i deres forløb og en mere sammenhængende behandling.
Sundhed.dk
Sundhed.dk er et centralt redskab i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der
skaber værdi og sammenhæng i sundhedsdata for borgere og for sundhedsfaglige på tværs
af sundhedsvæsenet. Det er afgørende, at sundhed.dk fremover kan varetage drift, vedligehold og support på et tilstrækkeligt højt niveau og varetage udviklingsopgaver på vegne af
fællesskabet. På denne baggrund er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at forhøje
sundhed.dk’s basisbudget med 34,4 mio. kr. i 2022. Basisbudgettet skal genbesøges i forbindelse med ØA23 og forud for det, skal der gennemføres en budgetanalyse for at sikre det
rette varige niveau. Der er derudover enighed om, at der i ØA23 skal drøftes afvikling af den
tekniske gæld og stabilisering på baggrund af en samlet plan for udviklingen, som udarbejdes
i løbet af 2022.
Den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 5,2 mio. kr., 26,1 mio. kr. og
3,1 mio. kr. i 2022. Parterne er samtidig enige om, at midlerne skal understøtte en styrkelse
af sundhed.dk som organisation, der skal sikre en økonomisk holdbar forretningsmodel, forbedret økonomistyring og øget gennemsigtighed for parterne.
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Parterne er derudover enige om at afsætte 49 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse
med transition til ny driftsleverandør i 2021. Den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 23,5 mio. kr., 22,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i 2021.
Fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet
Den digitale infrastruktur på sundhedsområdet bidrager til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor relevante oplysninger om patientens forløb kan deles digitalt
mellem de sundhedspersoner, der har patienten i behandling, fx sygehuse, kommuner og almen praksis, og give nye værktøjer til borgerne.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet for at kunne indgå flerårige finansieringsaftaler fortsættes, ligesom der skal aftales en mere transparent finansierings- og
beslutningsmodel. Der afsættes derfor 99,2 mio. kr. i 2022 til drift og vedligeholdelse af infrastrukturen. Den statslige andel af finansieringen udgør 17,0 mio. kr., mens den regionale andel af finansieringen udgør 49,3 mio. kr. og den kommunale andel af finansieringen udgør
32,9 mio. kr. i 2021-pl.
Cybersikkerhed på sundhedsområdet
Sundhedssektoren er en samfundskritisk sektor. Det er helt afgørende, at borgerne fortsat
kan få den nødvendige behandling og pleje. Samtidig medfører den øgede digitalisering af
sektoren både nye muligheder og fordele samt nye trusler og sårbarheder, hvilket nødvendiggør et tilstrækkeligt niveau af cyber- og informationssikkerhed.
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at fortsat beskyttelse af regionernes digitale
infrastruktur, systemer og udstyr mod cyberangreb er vigtigt for fortsat at kunne levere sundhedsydelser til borgerne. Samtidig er fortsat sikring af borgernes sundhedsdata afgørende for
borgernes tillid til sundhedsvæsnet. I medfør af sektoransvarsprincippet har sundhedssektorens aktører ansvaret for løbende at tilpasse sikkerheden ud fra en risikobaseret tilgang. Arbejdet er forankret i Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 20192022.
Regeringen og Danske Regioner er således enige om at styrke cyber- og informationssikkerhed i regionerne med 50 mio. kr. årligt til styrket drift og med et løft af anlægsloftet på 100
mio. kr. i 2022 og eventuel etablering af lokale overvågningsfunktioner, samt til øvrige tiltag
som bidrager til en styrkelse af cyber- og informationssikkerhed i regionerne samt understøttelse af regionernes implementering af Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne tilsluttes det centrale analysecenter for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren.

9. Klima og grønne initiativer
I 2030 skal Danmark have reduceret sine drivhusgasudledninger med 70 pct., hvilket vil
kræve en markant fælles indsats, hvor regionerne spiller en vigtig rolle.
Regionerne gør allerede en stor indsats. Det afspejles bl.a. i tilslutning til klimapartnerskabet
DK2020, hvor regionerne arbejder aktivt for, at Parisaftalens ambitionsniveau kan efterleves.
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Samarbejde og koordination
Regeringen og Danske Regioner er enige om at samarbejde om klima og den grønne omstilling i Det Grønne Samarbejdsudvalg, hvor regionerne medvirker aktivt i arbejdet og bidrager
med input på baggrund af regionale erfaringer. Regeringen, Danske Regioner og regionerne
indgik en klimasamarbejdsaftale om Grøn Transport i 2020.
Regionerne arbejder aktivt for at nedbringe klimaaftrykket i de enkelte regioners geografi. Det
sker med afsæt i eksisterende partnerskaber og samarbejde med blandt andre kommunerne.
Her samarbejdes aktuelt om indsatser i forhold til cirkulær økonomi, genanvendelse, grøn
transport, energiplanlægning, klimatilpasning m.m.
Knaphed på råstoffer og en stigende efterspørgsel, gør behovet presserende for en mere
bæredygtig råstofanvendelse. Parterne er enige om at samarbejde om denne udfordring.
For at fremme omstillingen til grønne hospitaler er parterne enige om at afsøge potentielle
samarbejder om nye innovative løsninger i regi af Grønt Samarbejdsudvalg inden for cirkulær
økonomi, med fokus på bl.a. plast og affaldssortering, samt i forhold til borgerdialog.

Grøn omstilling af kollektiv trafik
Regeringen og Danske Regioner har indgået klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik,
hvor regionerne har forpligtet sig til, at alle nye udbud af busser på regionale ruter fra 2021
skal være CO2-neutrale eller nulemissionsbusser.
Danske Regioner noterer sig i den forbindelse, at der pågår forhandlinger om en samlet infrastrukturaftale, hvori regeringen i sit infrastrukturudspil lægger op til at reservere midler til en
pulje til grønne busser og grøn flextrafik.

Energieffektive bygninger og CO2-reduktioner i regionernes drift
Regionerne har sat en ambitiøs målsætning om at reducere CO2–udledningen fra bygningsdrift og optimeret transport med 75 procent i 2030 i forhold til 2018. Bygninger står i dag for
en betydelig del af Danmarks CO2-aftryk, og regionerne bidrager til den grønne omstilling
ved at energieffektivisere og -optimere deres bygninger, jf. regionernes udspil om grønne
hospitaler og institutioner.
Staten er omfattet af et krav om energibesparelser fra 2021-2030, som svarer til en årlig
energirenoveringsrate på 3. pct. af de omfattede statslige bygninger.
Med henblik på at understøtte regionernes 75 procent-målsætning - og dermed Danmarks 70
procent-målsætning - er parterne enige om, at der arbejdes for at styrke omstillingen vedrørende energieffektivisering og bæredygtigt byggeri, varmekonvertering, anvendelsen af vedvarende energikilder.
Regeringen og Danske Regioner noterer sig på den baggrund, at der på FL21 blev afsat 150
mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (inkl. afledt afgiftstab og administration) til en tilskudspulje til
energirenoveringer i kommuner og regioner.
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Regeringen og Danske Regioner er enige om, at en forudsætning for regionernes arbejde
med at reducere deres udledninger er, at regionerne har et værktøj til at opgøre deres CO2regnskab. Det er en vigtig brik for den enkelte regions mulighed for at planlægge og træffe de
rigtige klimapolitiske beslutninger, der skal understøtte, at den grønne omstilling sker på en
samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde. Regeringen og Danske Regioner er enige om
en videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet, bl.a. med et scenarieværktøj, og at værktøjet har stærk forankring hos både regioner og stat.

Grønne offentlige indkøb
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om ambitionerne i den strategi for grønne offentlige indkøb, som regeringen offentliggjorde i efteråret 2020. De offentlige indkøb udgør en
stor muskel, der skal bruges aktivt til at understøtte den grønne omstilling, hvilket også er afspejlet i regionernes fælles indkøbsstrategi. Hvis den grønne omstilling skal lykkes, er det
nødvendigt med samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Parterne er derfor enige om,
at:


Der etableres et fast samarbejde om opfølgning på de fælles initiativer i strategien for
grønne offentlige indkøb mellem regeringen og Danske Regioner. Det indebærer bl.a. et
samarbejde om videreudvikling af metoden for og anvendelse af indkøbsdata til beregning af klimaaftrykket af det offentlige indkøb og dialog om udvikling af fællesoffentlige
standarder for godt og grønt indkøb.



Drøfte regionernes planer for omstilling af køretøjsflåden til nulemissionsbiler. Regeringens ambition er, at hele den offentlige køretøjsflåde er emissionsfri i 2030. Den gennemførte omlægning af bilafgifterne bidrager hertil, og regionerne er allerede i fuld gang
med omstillingen.

Regeringen, KL og Danske Regioner gør status på arbejdet med energieffektive bygninger
og grønne offentlige indkøb og ovenstående punkter i forbindelse med økonomiaftalerne for
2023.

10. Regional udvikling
Regionerne har fokus på bæredygtighed og samarbejde om at opfylde FN’s verdensmål inden 2030. Regionerne sætter en strategisk retning for den regionale udvikling med særlig
vægt på sammenhæng og nærhed.

Miljø
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne skal fortsætte deres vigtige arbejde med strategisk oprensning af jordforureninger mhp. bl.a. at beskytte grundvandet og
menneskers sundhed, og at indsatserne skal målrettes de forureninger, der medfører størst
miljømæssig risiko.
Regeringen prioriterede derudover 630 mio. kr. i Finansloven for 2021 til understøttelse af regionernes opgave med oprensning af generationsforureninger. Midlerne er afsat over fem år,
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og kan prioriteres til at iværksætte oprensning af de første forureninger, samtidig med at der
iværksættes forberedende arbejder og foreløbige foranstaltninger på de næste.

Lokalbaner
Lokalbanerne er en del af den regionale kollektive trafik. Danske Regioner har rejst et ønske
om øgede investeringer i lokalbanerne. Danske Regioner noterer sig, at regeringen har noteret sig lokalbanernes tilstand i forbindelse med forhandlinger om Danmark Fremad.

Socialfondsmidler
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne kan tildeles indstillingsret på 20
pct. af EU’s socialfondsmidler. Der afsættes 15 mio. kr. til den regionale medfinansiering.

Uddannelse
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der skal være fagligt og økonomisk
bæredygtige uddannelsestilbud i hele landet. Regeringen og Danske Regioner er i den
forbindelse enige om, at det er vigtigt, at der er en god geografisk spredning af ungdoms- og
velfærdsuddannelser.

FN’s verdensmål
Regeringen og Danske Regioner er enige om at arbejde aktivt for FN's 17 verdensmål. Danmark er godt på vej, men parterne er enige om, at der skal ske mere, hvis vi skal nå målet om
en fremtid med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Det er et fælles ansvar.
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at FN’s verdensmål bl.a. kan bidrage til at
sætte fokus på lighed i sundhed.
Regeringen vil offentliggøre en ny handlingsplan for verdensmålene. Den indeholder bl.a. en
række nye initiativer, der skal være med til at accelerere indfrielsen af målene. Handlingsplanen er blevet til med bred interessentinddragelse og regioner, civilsamfund, erhvervsorganisationer m.fl. har både kommenteret handlingsplanen og givet konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes på at indfri verdensmålene.
I juli 2021 skal Danmark for anden gang præsentere et Voluntary National Review (VNR) i
forbindelse med FN-topmødet High Level Political Forum (HLPF). Det er en evaluering af
Danmarks arbejde med verdensmålene, og hvordan vi står i forhold til at realisere dem. Danske regioner har bidraget med skriftlige input til rapporten, som bl.a. illustrerer, at verdensmålene i dag indgår som beslutningsparamenter i mange regioner.

11. Øvrige temaer
Styrelsen for Patientklager
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det er afgørende, at Styrelsen for Patientklager og regionerne har et godt samarbejde, da regionernes bidrag er afgørende for at afvikle de takstfinansierede klagesager ordentligt og rettidigt.
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Parterne er derfor enige om, at der skal afholdes fornyet dialog sammen med Styrelsen for
Patientklager om det fremtidige samarbejde.

Offentlig-Privat samarbejde
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en enhed for offentlig-privat
samarbejde med henblik på at styrke offentlig-privat samarbejde omkring indkøb og udvikling
af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn
omstilling.
Regeringen, KL og Danske Regioner er i den anledning enige om at sammenlægge COI og
OPS-enheden.
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Bilag 1. Regionernes økonomi
for 2022
l

Boks 1
Økonomiske forudsætninger vedrørende sundhed
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Der er fastlagt et maksimalt niveau for de regionale nettodriftsudgifter på sundhedsområdet på
124.042,1 mio. kr. i 2022, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.



Der er med aftalen forudsat et regionalt Teknologibidrag på 400 mio. kr. i 2022, som regionerne frigør,
og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet.
Med aftalen prioriteres effektiviseringsgevinster i 2022 på 140 mio. kr. (22-pl) fra kvalitetsfondsbyggerierne til ny sygehusaktivitet.



Det fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter (brutto) udgør 2,5 mia. kr. i 2022 med tillæg
af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Hertil indgår et løft på 100 mio. kr. i 2022 til investeringer
i styrket cybersikkerhed i regionerne, samt en øremærket ramme til investeringer i IT og medicoudstyr
i 2022 på 750 mio. kr. Hertil kommer forudsat afløb på 4,0 mia. kr. i 2022 vedrørende sygehuse med
støtte fra kvalitetsfonden.



Med aftalen er der enighed om, at regionerne reducerer udgifterne til eksterne konsulenter med yderligere 50 mio. kr. i 2023, 75 mio. kr. i 2024 og 100 mio. kr. i 2025, således at den samlede reduktion
udgør 200 mio. kr. i 2025 ift. 2020. De frigjorte midler anvendes til at styrke behandlingskapaciteten i
sundhedsvæsenet.



Det statslige bloktilskud udgør 105.312,2 mio. kr. i 2022, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT
mv.



Det statslige betingede tilskud (Nærhedsfinansiering) udgør 1.576,2 mio. kr. i 2022.



Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag udgør 20.468,3 mio. kr. i 2022, hvortil kommer regulering i medfør af DUT mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme vis som bloktilskuddet for 2022.



Der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag på 650 mio. kr. i 2022.



I 2022 er 1 mia. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudgetterne for 2022. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2022 indebære en
modregning i regionernes bloktilskud.



En andel af regionernes bloktilskud i 2022 på ½ mia. kr. er betinget af, at regionernes budgetter for
2022 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbyggeri
med kvalitetsfondsstøtte) på 2,5 mia. kr. med tillæg af 100 mio. kr. i 2022 til investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne, en øremærket ramme til investeringer i IT og medicoudstyr i 2022 på 750
mio. kr. og afløb i 2022 fra puljer af statsligt projekttilskud.
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Boks 2
Økonomiske forudsætninger vedrørende regional udvikling


Der er fastlagt et maksimalt niveau for de regionale nettodriftsudgifter til det regionale udviklingsområde
i 2022 på 2.715,2 mio. kr., hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.



Det statslige bloktilskud til regional udvikling udgør 2.141,5 mio. kr. i 2022, hvortil kommer reguleringer
i medfør af DUT mv.



For 2022 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse
vil være et grundbidrag på 115 kr. pr. indbygger, svarende til 673,6 mio. kr. Reguleringen er fastsat på
basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2021-2022 på 2,3 pct.

Boks 3
Øvrige økonomiske forudsætninger


Pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet fra 2021-2022 er fastsat til 1,4 pct. ekskl. medicin.



Pris- og lønudviklingen for det regionale udviklingsområde er fra 2021-2022 fastsat til 2,3 pct.



Pris- og lønudviklingen for det samlede regionale område fra 2021-2022 er fastsat til 1,4 pct. inklusiv
medicin.



Pris- og lønudviklingen for anlægsudgifterne fra 2021-2022 er fastsat til 1,3 pct.
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Bloktilskudsaktstykket for
2022
,Nyt kapitel

Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1218 København K

Finansministeriet. København, den 25. juni 2021.
a.

Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud
til kommunerne for finansåret 2022 fastsættes til 85.641,9 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 2022 udgør balancetilskuddet
-16.059,4 mio. kr.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:


at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2019-2022 udgør 7,6 pct.



at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2022 anvendes en reguleringsprocent
på 2,8 pct. for ejerboliger, mens en skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2021-2022 på 1,4 pct. indebærer en reguleringsprocent på 4,4 pct. for øvrige ejendomme.



at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 586,4 mio. kr. i
2022 til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.



at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed på 104,6 mio. kr. i 2022 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle
for udgiftsbehovet på ældreområdet.



at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til en værdig ældrepleje på 1.096,5 mio. kr. i 2022 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.
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at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket
kvalitet i ældreplejen på 1.047,0 mio. kr. i 2022 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.



at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 80,0 mio.
kr. i 2021 fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
uden for udgiftslofterne til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til
sårbare ældre. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.



at det kommunale bloktilskud forhøjes med 1.295,1 mio. kr. i 2021 som følge af DUTsager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 2,8 mio.
kr. i 2022 til medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt sundhedskort.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 25,2 mio.
kr. i 2022 til kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
2022-2025.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 15,3 mio.
kr. i 2022 til medfinansiering af Investeringsfonden.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 8,3 mio. kr.
i 2021 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag og 16,7 mio. kr. i 2022 til digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 65,0 mio.
kr. i 2021 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til ekstraordinære engangsudgifter til systemunderstøttelse i Udbetaling Danmark vedrørende praksisændring på pensionsområdet.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 3,2 mio.
kr. i 2022 til finansiering af forhøjet basisbevilling til Sundhed.dk.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,1 mio.
kr. i 2022 til sammenlægning af Center for Offentlig Innovation og offentlig-privat samarbejdsenhed.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 8,4 mio. kr.
i 2021 fra § 13.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte midler ift.
Datafordeleren.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 14,5 mio.
kr. i 2022 til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.
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at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 1,3 mio. kr.
i 2022 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 171,1 mio.
kr. i 2021 fra § 15.11.79. Reserver og Budgetregulering til udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunerne.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 2,1 mio.
kr. i 2022 til teknisk korrektion vedr. kommunal medfinansiering af Den Sociale Investeringsfond.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 521,0 mio.
kr. i 2022 fra § 15.85.50. Bedre bemanding i ældreplejen til bedre bemanding i ældreplejen.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 17,5 mio.
kr. i 2021 fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering til styrket tilsyn ifm. Aftale om
minimumsnormeringer af 5. december 2020.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 32,0 mio.
kr. i 2021 fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
uden for udgiftslofterne til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 164,5 mio.
kr. i 2021 fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 557,1 mio.
kr. i 2022 fra § 20.29.17. Generelt løft af folkeskolen til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 83,0 mio.
kr. i 2021 fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
til faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 0,8 mio.
kr. i 2022 til digital løsning til graviditetsforløb.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 24,2
mio. kr. i 2022 til kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).
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at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 9,4 mio.
kr. i 2022 til medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,1 mio.
kr. i 2021 fra § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet
og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis og
4,2 mio. kr. i 2022 som følge af tilbageførsel af kommunal medfinansiering af MedComløsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 2,7 mio.
kr. i 2021 til transitionsprojekt for ny driftsleverandør for Sundhed.dk.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 2,0 mio.
kr. i 2022 til kommunal medfinansiering af digitalisering af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 1,2 mio.
kr. i 2022 til videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 40,0 mio.
kr. i 2022 til sundhedsklynger som følge af aftale den 11. juni 2021 mellem regeringen,
KL og Danske Regioner.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 3.236,2
mio. kr. i 2021 som følge af reviderede skøn for kommunale overførselsudgifter i 2021
samt for pris- og lønudviklingen.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 889,0 mio.
kr. i 2021 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering af
COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2021.



at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at forhøje rammen til skattenedsættelser
med tilskud efter § 17 e stk. 3 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud med op
til 28 mio. kr. for 2022, såfremt de ansøgte skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen for 2022 medfører en samlet skattestigning, som kan tilskrives en
overudligningsvirkning. Vilkår for tilskud til skattenedsættelser inden for den forhøjede
ramme følger bestemmelserne fastsat med udligningsreformen, jf. § 17 e i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.



at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til inden den 15. oktober 2021 at give tilsagn til den enkelte kommune om at reducere den skattestigning for kommunen for
2022, der indgår i beregningen af nedsættelsen af den enkelte kommunes statstilskud,
jf. lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale
skatteudskrivning.
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at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til inden den 15. oktober 2021 at give tilsagn om tilskud for årene 2022-2025 til kommuner, der søger om adgang til at nedsætte
skatten med tilskud.



at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 0,2 mio. kr. i 2021 fra §
17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelser til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af udgifter vedr. bekendtgørelse nr. 315 af 26. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 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 0,1 mio. kr. i 2021 fra §
17.19.34. Etablering af Seniorpensionsenheden til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af udgifter vedr. L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social
pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til
Seniorpensionsenheden mv.). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud
som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.



at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 509,4 mio. kr. i 2021 og 2.673,8
mio. kr. i 2022 fra det statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.

Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til regionerne
til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 105.428,8 mio. kr., og at statens tilskud til
finansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.065,0 mio. kr. for finansåret
2022, jf. lov om regionernes finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:


at der for 2022 afsættes et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på
1.576,2 mio. kr. til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.



at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet reduceres med 341,1 mio. kr. i 2021
og forhøjes med 835,1 mio. kr. fra 2022 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 forhøjes med 25,7 mio. kr. i
2021 og 60,8 mio. kr. fra 2022 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi og reviderede skøn for regionale pris- og lønudviklinger.



at sundhedsministeren bemyndiges til i 2022 at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil, samt at sundhedsministeren 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
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at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet forhøjes med 140,4 mio. kr. i 2021 som
følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.



at det regionale bloktilskud til regionale udviklingsopgaver forhøjes med 6,2 mio. kr. i
2021 som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 4.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 1,4 mio. kr.
i 2022 til medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt sundhedskort.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 12,4 mio.
kr. i 2022 til regional medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 20222025.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 15,2 mio.
kr. i 2022 til medfinansiering af Investeringsfonden.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 3,3 mio. kr. i
2021 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag og 6,7 mio. kr. i 2022 til digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,0 mio. kr.
i 2022 til sammenlægning af Center for Offentlig Innovation og offentlig-privat samarbejdsenhed.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,5 mio. kr. i
2021 fra § 13.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,1 mio. kr. i
2021 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til en teknologipakke til at styrke
sundhedsvæsenets indsats særligt for sårbare patientgrupper under COVID-19.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,6 mio. kr.
i 2022 til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 1,0 mio. kr.
i 2022 til teknisk korrektion vedr. regional medfinansiering af Den Sociale Investeringsfond.
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at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 1,2 mio. kr.
i 2022 til digital løsning til graviditetsforløb.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 40,7 mio.
kr. i 2022 til regional medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,0 mio. kr.
i 2022 som følge af teknisk og datamæssig understøttelse af den mellemregionale afregning.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 9,3 mio. kr.
i 2022 til medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 4,0 mio. kr. i
2021 fra § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og
Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis og 4,1
mio. kr. i 2022 som følge af tilbageførsel af regional medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 14,0 mio. kr.
i 2021 fra § 16.11.01.67. Strategi for life science (nyoprettet underkonto) og 13,9 mio.
kr. i 2022 til strategi for life science.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 0,6 mio. kr.
i 2022 til videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 4,0 mio. kr. i
2022 til årlige analyser hos Behandlingsrådet under Danske Regioner.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 40,0 mio. kr.
i 2022 til sundhedsklynger som følge af aftale den 11. juni 2021 mellem regeringen, KL
og Danske Regioner.



at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 79,8 mio.
kr. i 2021 og 80,9 mio. kr. i 2022 som følge af et for højt balancetilskud for regional udvikling i forbindelse med Aftale om regionernes økonomi 2021.



at sundhedsministeren bemyndiges til at overføre 68,4 mio. kr. i 2021 fra § 35.11.19.
Regeringsreserve til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering af en
række DUT-sager, herunder sag vedrørende forordning om medicinsk udstyr samt højesteretsdom om renter. Midlerne overføres herfra til det regionale bloktilskud som en del
af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.
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b.



at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 4.021,0 mio.
kr. i 2021 til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september
2021.



at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 15,1 mio. kr. i 2021 og 1.191,6
mio. kr. i 2022 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for
sundhedsområdet.



at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 15,0 mio. kr. i 2022 og frem fra
det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for regionale udviklingsopgaver.

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 8. juni 2021 aftale med KL om kommunernes økonomi for 2022. Den
9. juni 2021 indgik regeringen aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for
2022.
Aftalen med KL
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2022.
Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,4 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 275,4 mia. kr. inklusiv omlægning af midlerne
til bedre bemanding i ældreplejen fra Aftale om finansloven for 2018 og generelt løft af folkeskolen fra Aftale om finansloven for 2020 til bloktilskud. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2
mia. kr. i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.
Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.
Med aftalen er parterne enige om, at kommunernes anvendelse af konsulenter kan nedbringes med i alt 1,25 mia. kr. i 2025.
I 2022 er 3,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2022.
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Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022.
Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør
19,9 mia. kr. Heraf gives et tilskud på 1,0 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1,0 mia. kr.
I 2022 er 1,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme i 2022 under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien
for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.
Kommunerne kompenseres på den baggrund for i alt 1,3 mia. kr. i 2021, som omfatter kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private
velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet. Dertil kommer kompensation til Aarhus Kommune, som på vegne af kommunerne har
koordineret køb af værnemidlerne i organisationen KVIK for i alt 0,4 mia. kr.
Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2020 og 2021 dækker både
offentlige og private velfærdstilbud. Parterne er enige om væsentligheden af, at kommunale
og private tilbud behandles ens.
Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation for håndteringen af COVID-19 i
kommunerne er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter. Parterne er
enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.
Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj
2020 enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som
følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 28 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet
skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2022. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.
Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for
en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende
ramme til skatteforhøjelser i 2022. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.
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Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelser. På den baggrund fastsættes rammerne til
nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2022 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet
Som følge af aftalen med KL er der fastsat et balancetilskud i 2022 på -16.059,4 mio. kr.
Aftalen indebærer en justering af de gældende kommunale udgiftslofter i 2021-2024. Udgiftslofterne for 2022-2024 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for 2022, jf. budgetlovens § 8.
Aftalen med Danske Regioner
Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med 1.185 mio. kr. i
2022 til fortsat udvikling af sundhedsvæsnet. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT
mv. Med aftalen sikres der finansiering af de medfølgende udgifter, når der som følge af
den demografiske udvikling kommer flere patienter, herunder medicinudgifter.
Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau for udviklingsområdet med 15 mio. kr. i 2022.
Derudover kompenseres regionerne for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021. De regionale udgifter dækker bl.a. over indkøb af ekstra værnemidler, medicinsk udstyr, styrkelse af intensivkapacitet på de regionale sygehuse samt udgifter
til afvikling af udskudt sygehusaktivitet. Med aftalen tilføres regionerne samlet godt 4 mia.
kr. i 2021, heraf tilføres 2,3 mia. kr. vedr. nettomerudgifter i 2020, idet der samtidig er taget
højde for afledte anlægsudgifter og godt 1,7 mia. kr. i 2021, som vedrører afholdte udgifter i
2021. Der gennemføres opfølgende drøftelser om den samlede håndtering af regionernes
COVID-19 udgifter i 2021, når der er større klarhed over de samlede udgifter vedr. 2021.
Regionerne kompenseres i den forbindelse for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af
COVID-19. Det samme vil gælde for 2022 såfremt det viser sig relevant.
Der er aftalt et maksimalt niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter for regionerne
på 124.042,1 mio. kr. på sundhedsområdet i 2022. Nettodriftsudgifterne på området for regional udvikling udgør 2.715,2 mio. kr. i 2022. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT
mv.
I 2022 er 1.000,0 mio. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudgetterne for 2022. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2022 indebære en modregning i regionernes bloktilskud.
Med aftalen fastsættes et niveau for de regionale anlægsudgifter på 7.350,0 mio. kr. i 2022.
Det fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter (brutto) udgør 2,5 mia. kr. i 2022
med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Hertil indgår et løft på 100 mio. kr. i
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2022 til investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne, samt en øremærket ramme til
investeringer i IT og medicoudstyr i 2022 på 750 mio. kr.
Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet
i 2022 svarende til 4,0 mia. kr. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer.
En andel af regionernes bloktilskud i 2022 på 500,0 mio. kr. er betinget af, at regionernes
budgetter for 2022 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbyggeri med kvalitetsfondsstøtte) på samlet 3.350,0 mio. kr. med tillæg af afløb i 2022 fra puljer af statsligt projekttilskud.
Der er med aftalen forudsat et regionalt teknologibidrag på 400,0 mio. kr. i 2022, som regionerne frigør, og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet. Der er med aftalen forudsat frigjort 280,0 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 140,0 mio. kr. i 2022 er med økonomiaftalen for 2022 prioriteret til ny
sygehusaktivitet. Gevinsterne ligger ud over det aftalte teknologibidrag.
Med aftalen er der enighed om, at regionerne reducerer udgifterne til eksterne konsulenter
med yderligere 50 mio. kr. i 2023, 75 mio. kr. i 2024 og 100 mio. kr. i 2025, således at den
samlede omprioritering fra konsulenter til velfærd i regionerne udgør 200 mio. kr. årligt i
2025 ift. 2020. De frigjorte midler anvendes til at styrke behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet.
Det statslige betingede tilskud (nærhedsfinansiering) udgør 1.576,2 mio. kr. i 2022.
Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag udgør 20.468,3 mio. kr. i 2022, hvortil kommer regulering i medfør af
DUT mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme vis som bloktilskuddet
for 2022. Regionerne vil i 2022 endvidere modtage finansiering i form af kommunernes udviklingsbidrag, som i 2022 vil udgøre 673,6 mio. kr., svarende til 115 kr. pr. indbygger.
Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet forhøjes med 835,1 mio. kr. i
2022 af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer, at
bloktilskuddet vedrørende regional udvikling for 2022 forhøjes med 60,8 mio. kr. af hensyn
til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer en justering af de
gældende regionale udgiftslofter for 2021-2024. Udgiftslofterne for 2022-2024 justeres med
konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til
finanslov for finansåret 2022, jf. budgetlovens § 8.
Øvrige elementer i aftalerne
Med Aftale om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) mellem regeringen, Danske
Regioner og KL af 11. juni 2021 prioriteres 80 mio. kr. som fælles midler i 2022 til opstart af

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2022 ꞏ Juni 2021

73

Bloktilskudsaktstykket for 2022

sundhedsklyngernes arbejde, der afsættes med en 50/50 fordeling mellem regioner og
kommuner.
Der etableres en deponeringsfritagelsespulje på 200 mio. kr. i 2022 vedr. offentligt-privat
samarbejde, hvor der kan søges om dispensation for deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen. Puljen omfatter projekter, der har fået deponeringsfritagelse fra puljen i
2021.
I forlængelse af overgangen til den nye ferielov er regeringen og Danske Regioner enige
om, at alle regioner overfører optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021.
Parterne er enige om, at regioner kan opnå delvis låneadgang forudsat, at regionen overfører optjente feriemidler i 2021.
Regeringen og KL er enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager
indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Parterne er
enige om at drøfte dette med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til grund, at
fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget for det korrigerende beregningsgrundlag for 2019 til 2022 udgør 7,6 pct.
Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2022 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt
uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2022-grundlaget
neutraliseres virkningerne for de selvbudgetterende kommuner.
Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget
(udskrivningsgrundlaget for 2019) korrigeret for forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, målrettet aldersopsparing, ekstra pensionsfradrag, nyt jobfradrag, udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget, forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget, mindreregulering af personfradraget, permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, ophævelse af fradragsretten
for inddrivelsesrenter, lempelse af registreringskravet i DIS-ordningen, justeret beskatning
af fri bil som følge af genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi samt justering af beskatning af fri bil.
Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Fra og med 2022 udgør loftet for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi 2,8 pct.
for ejerboliger. Skønnet for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for øvrige ejendomme, fastsættes
til 1,4 pct. fra 2021 til 2022. Reguleringsprocenten udgør herefter 4,4 pct. i 2022 for øvrige
ejendomme.
Pris- og lønudviklingen på det kommunale område for 2021 til 2022 er fastsat til 1,9 pct. for
serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 1,7 pct. for de samlede udgifter (inkl. overførsler)
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samt til 1,4 pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2022 på 2,0 pct.
Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2021 til 2022 er på sundhedsområdet
fastsat til 1,4 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 2,3 pct. For
anlæg er fastsat en pris- og lønudvikling på 1,3 pct., og for det samlede regionale område
er pris- og lønudviklingen fastsat til 1,4 pct. (inkl. medicin).
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for
de regionale trafikselskaber, jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres i 2021. Parterne er enige
om, at der med aftalen udbetales kompensation for i alt 0,6 mia. kr. til de regionale trafikselskaber for de foreløbige merudgifter i 2021. Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet
Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021. Kompensationen for 2021
håndteres i særskilt aktstykke.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der et årligt statsligt tilskud til kommunerne med henblik på styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet, der i 2022 udgør 1.047,0
mio. kr., fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
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 2022 udgør 586,4 mio.
kr. fordeles ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2016 fordeles der et årligt tilskud til en værdig ældrepleje. Tilskuddet for 2022 udgør 1.096,5 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle 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 mv. Tilskuddet for 2022 udgør 104,6 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Der er for 2020 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag på 19.920,3 mio. kr. Det forudsatte niveau for
de kommunale udgifter hertil er 23.016,6 mio. kr., jf. bekendtgørelse nr. 1027 af 9. oktober
2019 om opgørelse af øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020. 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 3.096,3 mio. kr. vedr. 2020. Hvis
indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på
3.096,3 mio. kr., opkræver sundhedsministeren det resterende beløb i løbet af 2021 efter
nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den løbende
kommunale afregning af kommunal medfinansiering i 2020 er fastfrosset med udgangspunkt i de kommunale budgetterede udgifter for 2019.
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Der er for 2021 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag på 20.181,6 mio. kr. Det forudsatte niveau for
de kommunale udgifter hertil er 23.318,1 mio. kr., jf. bekendtgørelse nr. 1838 af 1. december 2020 om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2021. Kom-munale betalinger ud over det
regional maksimale niveau overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. De forudsatte betalinger til denne konto udgør 3.136,5 mio. kr. vedr. 2021. Hvis
indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på
3.136,5 mio. kr., opkræver sundhedsministeren det resterende beløb i løbet af 2022 efter
nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den løbende
kommunale afregning af kommunal medfinansiering i 2021 er fastfrosset med udgangspunkt i de kommunale budgetterede udgifter for 2019.
Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen for 2022 udgør 23.648,7 mio. kr. (23.649,0 mio. kr. inkl. regulering i
medfør af DUT mv.), mens den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal medfinansiering for 2022 er opgjort til 20.468,3 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 3.180,4 mio. kr. i 2023. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de
forudsatte indbetalinger på 3.180,4 mio. kr., opkræver sundhedsministeren det resterende
beløb i løbet af 2022 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes
finansiering. Den løbende kommunale afregning af kommunal medfinansiering i 2022 fastfryses med udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2019.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at afsætte 889,0 mio. kr. i 2021 og
4.021,0 mio. kr. i 2021 til kompensation for hhv. de lokalt udgifter til håndtering af COVID-19
i kommunerne i 2021 og i regionerne i 2020 og 2021. Udgifterne på 4.910,0 mio. kr. i 2021
foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Indenrigs- og Boligministeriets bevilling på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2021. Heraf lægges der i lyset af den særlige situation,
som COVID-19 har påført dansk økonomi, op til at forhøje udgiftsbevillingen med 889,0
mio. kr. i 2021 til kommunerne og 3.870,0 mio. kr. i 2021 til regionerne uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for finansår 2021. For den resterende kompensation på 151,0 mio. kr. i 2021 til regionerne, lægges der op til en modgående reduktion af
reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2021.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 2,8 mio.
kr. i 2022, og at regionerne medfinansierer 1,4 mio. kr. i 2022 til medfinansiering af drift og
videreudvikling af digitalt sundhedskort.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 25,2 mio.
kr. i 2022, og at regionerne medfinansierer 12,4 mio. kr. i 2022 til medfinansiering af den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025.
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Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 15,3 mio.
kr. i 2022, og at regionerne medfinansierer 15,2 mio. kr. i 2022 til medfinansiering af Investeringsfonden.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 4,1 mio.
kr. i 2022, og regionerne medfinansierer 2,0 mio. kr. i 2022 til sammenlægning af Center for
Offentlig Innovation og offentlig-privat samarbejdsenhed.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 0,8 mio.
kr. i 2022 og regionerne medfinansierer 1,2 mio. kr. i 2022 til digital løsning til graviditetsforløb.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 24,2 mio.
kr. i 2022, og regionerne medfinansierer 40,7 mio. kr. i 2022 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 9,4 mio.
kr. i 2022, og regionerne medfinansierer 9,3 mio. kr. i 2022 til medfinansiering af MedComløsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.
Regeringen, KL og Danske Regioner enige om at forhøje Sundhed.dk’s basisbudget i 2022.
Den regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 26,5 mio. kr. og 3,2 mio. kr. i 2022.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 2,7 mio. kr. i 2021 til transitionsprojekt for ny
driftsleverandør for Sundhed.dk.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at afsætte 11,6 mio. kr. i 2021 og 23,4
mio. kr. i 2022 til digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 1,2 mio.
kr. og regionerne medfinansierer 0,6 mio. kr. i 2022 til videreudvikling af Energi- og CO2regnskabet.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 1,3 mio. kr. i 2022 til tilbagebetaling af uforbrugte
midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne medfinansierer 2,0 mio. kr. i 2022 og sin
del af udgifterne frem til digitalisering af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet.
Regeringen og KL er enige om at forhøje det kommunale bloktilskud med 65,0 mio. kr. i
2021 til ekstraordinære engangsudgifter til systemunderstøttelse i Udbetaling Danmark
vedr. praksisændring på pensionsområdet.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 3,2 mio. kr. i 2022 til finansiering af forhøjet basisbevilling til Sundhed.dk.
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Regeringen og Danske Regioner er enige om at sætte styrket fokus på ulighed i sundhedsvæsenet. Parterne er derfor enige om, at der i regi af Behandlingsrådet under Danske Regioner fremadrettet løbende gennemføres analyser med henblik på at afdække og belyse
eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper. Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt
til opgaven med afsæt i en forståelse om en årlig analyse på et udvalgt behandlingsområde.
Det regionale bloktilskud reduceres med 2,0 mio. kr. i 2022 og frem som følge af tekniske
og datamæssige understøttelse af den mellemregionale afregning.
Det regionale bloktilskud reduceres med 79,8 mio. kr. i 2021 og 80,9 mio. kr. i 2022 som
følge af et for højt balancetilskud for regional udvikling i 2021 og frem udmøntet i forbindelse med Aftale om regionernes økonomi for 2021.
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 8,4 mio. kr. i 2021 til kommunerne og 1,5 mio. kr. i 2021 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 17,1 mio. kr. i 2022 til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.
Med Aftale om kommunale og regionale økonomi for 2021 blev regeringen, KL og Danske
Regioner enige om, at forlænge finansieringen af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat
til og med 2022. Der foretages en teknisk korrektion af bloktilskuddet.
Med Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og
kommunerne af marts 2021 blev der afsat 171,1 mio. kr. til kommunerne til at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge
af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter.
Med Aftale om finansloven for 2018 er der afsat 521,0 mio. kr. årligt til bedre bemanding i
ældreplejen. Fra 2022 og frem vil midlerne blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.
Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 557,1 mio. kr. i 2022 til generelt løft af folkeskolen.
Med Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 blev der afsat 17,5 mio. kr. i
2021 til, at kommunerne i 2021 styrker det kommunale tilsyn med dagtilbud.
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Med Aftale om finansloven for 2021 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2021 til en teknologipakke til
at styrke sundhedsvæsenets indsats særligt for sårbare patientgrupper under COVID-19.
Med Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever
og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren
2021 af februar 2021 blev der afsat 164,5 mio. kr. i 2021 til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19.
Med Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og ungdoms- og
voksenuddannelser af juni 2021 er der afsat 83,0 mio. kr. i 2021 til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19 i efteråret 2021.
Med Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021 er der afsat 32,0 mio. kr. i 2021
til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge.
Med Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af juni 2021 er der afsat 80,0 mio. kr. i 2021
til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj
2020 enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som
følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf søges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten øget med op til 28 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt.
samlet kommunal skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2022. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.
Tilskudsrammen kan højst udgøre op til 25,2 mio. kr. for hvert af årene 2022 og 2023 og
23,8 mio. kr. for 2024, 22,4 mio. kr. for 2025 og 21,0 mio. kr. for 2026.
Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en
samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til
skatteforhøjelser i 2022.
Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024
og 25 pct. i 2025.
Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelser. På den baggrund fastsættes rammerne til
nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat.
Skatterammerne for 2022 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.
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Der tilbageføres medfinansiering på 4,1 mio. kr. i 2021 og 4,2 mio. kr. i 2022 og frem til det
kommunale bloktilskud som følge af overfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles itinfrastruktur på sundhedsområdet fra aktstykket fra 2019 vedr. 2020.
Der tilbageføres medfinansiering på 4,0 mio. kr. i 2021 og 4,1 mio. kr. i 2022 og frem til det
regionale bloktilskud som følge af overfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet fra aktstykket fra 2019 vedr. 2020.
Med Aftale om Strategi for life science af maj 2021 blev der afsat 14,0 mio. kr. i 2021 og
13,9 mio. kr. i 2022 til strategi for life science.
Ligeledes afsættes der i tillæg til aftalen med KL en lånepulje på 200,0 mio. kr. for 2022 til
anlægsinvesteringer i kommunerne på det ordinære anlægsområde.
Generelle tilskud til kommunerne i 2022
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 2022 søges fastsat til 85.641,9 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 2022 udgør balancetilskuddet -16.059,4 mio. kr.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for
pris- og lønudvikling.
Det generelle tilskud til kommunerne for 2022 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
På det kommunale bloktilskud for 2022 foretages en foreløbig regulering på 19.666,7 mio.
kr. vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede
områder fra 2020 til 2022 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2018 til 2020 på
-215,1 mio. kr. Det kommunale bloktilskud reguleres permanent med 978,3 mio. kr. vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2019 til
2020.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2022 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for finansåret 2022.
Generelle tilskud til kommuner i 2021
De generelle tilskud til kommunerne for 2021 forhøjes med 1.295,1 mio. kr. som følge af
DUT mv., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og reduceres
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med 1.796,0 mio. kr. som følge af andre reguleringer. Reguleringer, der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2021, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2021.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret for 2021, specificeres således:
§ 13.91.11. Kommunerne (Lovbunden)
20. Statstilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ………..….-500,9 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud til kommunerne i 2021
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 er beskæftigelsestilskuddet indarbejdet i den generelle udligning fra 2021. Der søges
derfor kun om efterregulering af det foregående års beskæftigelsestilskud.
Beskæftigelsestilskuddet for 2020 søges efterreguleret med 1.317,0 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 2021.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2021, der optages på forslag til lov
om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 13.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …….…...-1.317,0 mio. kr.
Generelle tilskud til regionerne i 2022
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.
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Tilskuddet til finansiering af sundhedsområdet søges fastsat til 105.428,8 mio. kr. i 2022, og
tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 2.065,0 mio. kr.
Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2022.
Det generelle tilskud til regionerne for 2022 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 2022 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for
2022.
Generelle tilskud til regionerne i 2021
De generelle tilskud til regionerne for 2021 søges forhøjet med 140,4 mio. kr. på sundhedsområdet og forhøjet med 6,2 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af DUT mv., jf. lov om
regionernes finansiering, samt forhøjet med 3.703,8 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 54,1 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af andre reguleringer. Reguleringer
der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2021, vil
fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2021.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 13.91.03. Statstilskud til regionerne
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner……………..… 3.844,2 mio. kr.
20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………….….....-47,9 mio. kr.
Andre bevillingsforhold
Med henblik på efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren overføres 8,4 mio. kr.
i 2021 til det kommunale bloktilskud og 1,5 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra §
13.11.26. CPR-administrationen. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 13.11.26. CPR-administrationen
10. Driftsbudget
Udgift
74. Fri egenkapital …………….……..………………...…………….... -9,9 mio. kr.
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Med henblik på styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre
opskrives § 13.91.12.57. Tilskud vedr. fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre med 80,0 mio. kr. i 2021 fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i
lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 13.91.12. Særtilskud til kommunerne
57. Tilskud vedr. fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre (nyoprettet
underkonto)
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ..….. 80,0 mio. kr.
§ 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne
10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….………. -80,0 mio. kr.
Med henblik på udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunerne overføres 171,1 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
37. Ramme til støtte af oplevelsesindustrien gennem aktiviteter på
social- og ældreområdet
Udgift
49. Reserver og budgetregulering……….…….……... -171,1 mio. kr.
Med henblik på at understøtte strategi for life science overføres 14,0 mio. kr. i 2021 til det
regionale bloktilskud fra § 16.11.01.67. Strategi for life science (nyoprettet underkonto) til
strategi for life science. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 16.11.01. Departementet
67. Strategi for life science (nyoprettet underkonto)
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner…….. -14,0 mio. kr.
Med henblik på at styrke sundhedsvæsenets indsats særligt for sårbare patientgrupper under COVID-19 (teknologipakke) overføres 1,1 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
66. Aftale om finansloven for 2021
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………..……..…….. -1,1 mio. kr.
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Med henblik på at finansiere en række DUT-sager på § 16. Sundhedsministeriet bl.a. vedrørende forordning om medicinsk udstyr og højesteretsdom om renter overføres 68,4 mio. kr.
fra § 35.11.19. Regeringsreserve til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2021, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
40. Reserver vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……….... 68,4 mio. kr.
§ 35.11.19. Regeringsreserve
10. Regeringsreserve
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……………..……….. -68,4 mio. kr.
Med henblik på at tilbageføre kommunal og regional medfinansiering af MedCom-løsninger
i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet overføres 4,1 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud og 4,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra § 16.55.01. Tilskud til
MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet
(IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis
21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH)
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ... -8,1 mio. kr.
Med henblik på at finansiere transitionsprojekt for ny driftsleverandør for Sundhed.dk overføres 2,7 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2021 til § 16.55.01. Tilskud til MedCoM,
Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt
Center for Forebyggelse i Praksis. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag
til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis
30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ….. 2,7 mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifter vedr. bekendtgørelse nr. 315 af 26. marts 2020 om
ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats overføres 0,2 mio. kr. fra §
17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelser til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering.
Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelser
20. Nye muligheder for jobrotation
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Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner…………... -0,2 mio. kr.
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..…….….. 0,2 mio. kr.
Med henblik på at finansiere udgifter vedr. L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social
pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) overføres 0,1 mio. kr. fra § 17.19.34. Etablering af Seniorpensionsenheden til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2021,
der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 17.19.34. Etablering af Seniorpensionsenheden
10. Etablering af Seniorpensionsenheden
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud...….. -0,1 mio. kr.
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..….…….. 0,1 mio. kr.
Med henblik på at styrke det kommunale tilsyn med dagtilbud overføres 17,5 mio. kr. i 2021
til det kommunale bloktilskud fra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne
for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021,
specificeres således:
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering
45. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om minimumsnormeringer
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………….……..…….... -17,5 mio. kr.
Med henblik på at indføre digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder
overføres 8,3 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2021 og 3,3 mio. kr. til det regionale
bloktilskud i 2021 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. -11,6 mio. kr.
Med henblik på ekstraordinære engangsudgifter til systemunderstøttelse i Udbetaling Danmark vedr. praksisændring på pensionsområdet overføres 65,0 mio. kr. til det kommunale
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bloktilskud i 2021 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………….. -65,0 mio. kr.
Med henblik på trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og
unge overføres 32,0 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud fra § 35.11.06. Reserve til
håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne. Ændringerne for
finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne
10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. -32,0 mio. kr.
Med henblik på kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19 overføres 151,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra § 35.11.06. Reserve til
håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne. Ændringerne for
finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne
10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. -151,0 mio. kr.
Med henblik på at håndtere faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID19 overføres 164,5 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud fra § 35.11.07. Reserve til
håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………….……..……….. -164,5 mio. kr.
Med henblik på at håndtere faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID19 overføres 83,0 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud fra § 35.11.07. Reserve til
håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. Ændringerne for finansåret 2021, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021, specificeres således:
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§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv
Udgift
49. Reserver og budgetregulering…………….……..………….. -83,0 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.

e.

Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til,
at bloktilskud til kommuner og regioner for finansåret 2021 fastsættes til henholdsvis
91.715,7 mio. kr. og 109.064,4 mio. kr., og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021 optages følgende:
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Udgift

Indtægt

Mio. kr

Mio. kr.

-1.317,0

-

-9,9

-

3.796,3

-

-500,9

-

80,0

-

-171,1

-

-14,0

-

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering

67,3

-

§ 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet
(IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis

-5,4

-

§ 17.19.34. Etablering af Seniorpensionsenheden

-0,1

§ 13.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne
(Lovbunden)
§ 13.11.26. CPR-administrationen
§ 13.91.03. Statstilskud til regionerne
§ 13.91.11. Kommunerne
§ 13.91.12. Særtilskud til kommunerne
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
§ 16.11.01. Departementet

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
§ 17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelser

0,3
-0,2

§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering

-17,5

-

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

-76,6

-

-263,0

-

-247,5

-

-68,4

-

§ 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i
lyset af COVID-19 mv uden for udgiftslofterne
§ 35.11.07. Reserven til håndtering af udfordringer i
lyset af COVID-19 mv.
§ 35.11.19. Regeringsreserve

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2021 optages følgende tekstanmærkninger under § 13:
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,5 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud
fra § 13.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte midler ift.
Datafordeleren.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 14,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.01.67. Strategi for life science (nyoprettet underkonto) til strategi for life science.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,1 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud
fra § 16.11.79.66. Reserver og budgetregulering til at styrke sundhedsvæsenets indsats
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særligt for sårbare patientgrupper under COVID-19 (teknologipakke).”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud
fra § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis som følge af tilbageførsel af kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på
sundhedsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,3 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud
fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til digitale informationsløsninger til
borgere med læsevanskeligheder.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3.870,0 mio. kr. i 2021 til det regionale
bloktilskud til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID19 i 2020 og 2021. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2021.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 151,0 mio. kr. i 2021 til det regionale
bloktilskud fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
uden for udgiftslofterne til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til
håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den
1. september 2021.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 79,8 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud
som følge af korrektion af for højt balancetilskud for regional udvikling i forbindelse med Aftale om regionernes økonomi 2021.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 8,4 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud
fra § 13.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte midler ift.
Datafordeleren.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 171,1 mio. kr. i 2021 til det kommunale
bloktilskud fra § 15.11.79. Reserver og Budgetregulering til udmøntning af stimuli til
oplevelsesindustrien gennem kommunerne.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,1 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud
fra § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkredite-
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ring i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis som følge af tilbageførsel af kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på
sundhedsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,7 mio. kr. i 2021 fra det kommunale
bloktilskud til § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og
Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis til transitionsprojekt for ny driftsleverandør for Sundhed.dk.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 17,5 mio. kr. i 2021 til det kommunale
bloktilskud fra § 20.11.79.45. Reserve til kommunale merudgifter ifm. aftale om
minimumsnormeringer til styrket tilsyn ifm. Aftale om minimumsnormeringer af 5. december
2020.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 65,0 mio. kr. i 2021 til det kommunale
bloktilskud fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til ekstraordinære engangsudgifter til systemunderstøttelse i Udbetaling Danmark vedr. praksisændring på pensionsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 8,3 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud
fra § 35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til digitale informationsløsninger til
borgere med læsevanskeligheder.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 32,0 mio. kr. i 2021 til det kommunale
bloktilskud fra § 35.11.06. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
uden for udgiftslofterne til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til
børn og unge.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 889,0 mio. kr. i 2021 til det kommunale
bloktilskud til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering af
COVID-19 i 2021. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2021.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 164,5 mio. kr. i 2021 til det kommunale
bloktilskud fra § 35.11.07.10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 83,0 mio. kr. i 2021 til det kommunale
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bloktilskud fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. til
faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel sfa. COVID-19 i efteråret 2021.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.12.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 80,0 mio. kr. i
2021 til kommunerne vedr. styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til
sårbare ældre. Tilskuddet fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.”
Vedrørende finansåret 2022
På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages følgende:
Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 2,8 mio. kr. fra
det kommunale bloktilskud i 2022 og 1,4 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2022 til §
07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt sundhedskort. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering …………….……. 4,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 25,2
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 og 12,4 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2022 til § 07.12.02.50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 07.12.02.50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi ………………. 37,6 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 15,3
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 og 15,2 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2022 til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
til medfinansiering af Investeringsfonden. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages
således følgende:
§ 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale
velfærdsløsninger …………………………………………………………. 30,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 4,1
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022, og overføres 2,0 mio. kr. fra det regionale
bloktilskud i 2022 til § 08.32.08.82. Center for offentlig-privat innovation til sammenlægning
til sammenlægning af Center for Offentlig Innovation og offentlig-privat samarbejdsenhed.
På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2022 ꞏ Juni 2021

91

Bloktilskudsaktstykket for 2022

§ 08.32.08.82. Center for offentlig-privat innovation………….………. 6,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 14,5
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 og 2,6 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2022 til § 13.11.26.15. Datafordeleren til omlægning af offentlige myndigheders betaling for
CPR-data. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 13.11.26.15. Datafordeleren ………………………………………..……. 17,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 105.428,8 mio. kr. i 2022, og at tilskuddet til
finansiering af de regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.065,0 mio. kr. i 2022. Heraf er
1.500,0 mio. kr. betinget. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 13.91.03. Statstilskud til regionerne………………….………....... 107.493,8 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til
kommunerne for finansåret 2022 fastsættes til 85.641,9 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 2022 udgør balancetilskuddet -16.059,4 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 13.91.11. Kommunerne ……………………………………………….. 85.641,9 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2022 ydes et
tilskud til kommunerne på 586,4 mio. kr. til bedre dagtilbud. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 13.91.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud …………………………….…. 586,4 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der for 2022 ydes et
tilskud til de kommuner, der for 2022 får tilsagn til at gennemføre en skattenedsættelse med
tilskud inden for en tilskudsramme på op til 37,5 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 13.91.12.60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten……………..37,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at såfremt de ansøgte
skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2022 kan medføre en samlet
skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning, ydes et tilskud til de kommuner,
der for 2022 gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten inden for en ramme på
op til 28 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
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§ 13.91.12.61. Tilskud til uændret kommunal skat………………………….25,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2022 ydes et
tilskud til kommunerne på 104,6 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 13.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed ……………………. 104,6 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2022 ydes et
tilskud til kommunerne på 1.047,0 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 13.91.12.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen ……………. 1.047,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2022 ydes et
tilskud til kommunerne på 1.096,5 mio. kr. til en værdig ældrepleje. På forslag til finanslov
for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 13.91.12.84. Tilskud til en værdig ældrepleje ……….……………. 1.096,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 0,8
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 og 1,2 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2022 til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen, til digital løsning til graviditetsforløb. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed ……………………………………...……. 2,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 24,2
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 og 40,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2022 til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Finansiering af den fælles
it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).
På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed…………………………………….……. 64,9 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 2,0
mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2022 til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen, til tekniske understøttelse af den mellemregionale afregning. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed ………………………………..…………. 2,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et
statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.576,2 mio. kr. i 2022 til finansiering af regionernes sundhedsvæsen på § 16.51.74.10. Statsligt resultatafhængigt tilskud
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til regionernes sundhedsvæsen. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således
følgende:
§ 16.51.74. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes
sundhedsvæsen……..…………………………………………………..1.576,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 3,2
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering
af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet til finansiering af forhøjet basisbevilling til
Sundhed.dk. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på
sundhedsområdet ……………………………………………………….…. 3,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 9,4
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 og 9,3 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2022 til § 16.55.01.70. Finansiering af MedCoM-løsninger i den fælles it-infrastruktur på
sundhedsområdet til medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på
sundhedsområdet. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 16.55.01.70. Finansiering af MedCoM-løsninger i den fælles it-infrastruktur på
sundhedsområdet ………………………………………………..…. 18,7 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 2,0
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 til § 28.22.01.10. Almindelig virksomhed,
Færdselsstyrelsen, til kommunal medfinansiering af digitalisering af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således
følgende:
§ 28.22.01.10. Almindelig virksomhed……………………..……..…2,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 1,2
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 og 0,6 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i
2022 til § 29.21.01.10. Almindelig virksomhed, Energistyrelsen, til videreudvikling af Energiog CO2-regnskabet. På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages således følgende:
§ 29.21.01.10. Almindelig virksomhed ……………………………. 1,8 mio. kr.
På forslag til finanslov for 2022 optages følgende tekstanmærkninger under § 13:
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,4 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt sundhedskort.”
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”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 12,4 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
til § 07.12.02.50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til regional medfinansiering af den
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,2 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til
medfinansiering af Investeringsfonden.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
til § 08.32.08.82. Center for offentlig-privat innovation til sammenlægning af Center for Offentlig Innovation og offentlig-privat samarbejdsenhed.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,6 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
til § 13.11.26.15. Datafordeleren til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPRdata.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,2 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til digital løsning til graviditetsforløb.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,7 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til finansiering af den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til tekniske understøttelse af den mellemregionale afregning.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,3 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
til § 16.55.01.70. Finansiering af MedCoM-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet til medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,6 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
til § 29.21.01.10. Almindelig virksomhed til videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,1 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud
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som følge af tilbageførsel af regional medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles itinfrastruktur på sundhedsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 6,7 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud til
digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,0 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud til
årlig analyse hos Behandlingsrådet under Danske Regioner.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,0 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud
til sundhedsklynger som følge af aftale den 11. juni 2021 mellem regeringen, KL og Danske
Regioner.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,0 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
som følge af teknisk korrektion vedr. regional medfinansiering af Den Sociale Investeringsfond.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 13,9 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud
til strategi for life science.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 80,9 mio. kr. i 2022 fra det regionale bloktilskud
som følge af korrektion af et for højt balancetilskud for regional udvikling i forbindelse med
Aftale om regionernes økonomi 2021.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,8 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt sundhedskort.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 25,2 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.02.50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til kommunal medfinansiering af
den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,3 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
til medfinansiering af Investeringsfonden.”

96

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2022 ꞏ Juni 2021

Bloktilskudsaktstykket for 2022

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,1 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 08.32.08.82. Center for offentlig-privat innovation til sammenlægning af Center for
Offentlig Innovation og offentlig-privat samarbejdsenhed.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 14,5 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 13.11.26.15. Datafordeleren til omlægning af offentlige myndigheders betaling for
CPR-data.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,3 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud
til tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 521,0 mio. kr. i 2022 til det kommunale
bloktilskud til bedre bemanding i ældreplejen.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,8 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til digital løsning til graviditetsforløb.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 24,2 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed til finansiering af den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,4 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 16.55.01.70. Finansiering af MedCoM-løsninger i den fælles it-infrastruktur på
sundhedsområdet til medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på
sundhedsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,2 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet til finansiering af forhøjet basisbevilling til Sundhed.dk.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 28.22.01.10. Almindelig virksomhed til kommunal medfinansiering af digitalisering
af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet.”
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”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,2 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til § 29.21.01.10. Almindelig virksomhed til videreudvikling af Energi- og CO2-regnskabet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 557,1 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud til generelt løft af folkeskolen.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,1 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud som følge af teknisk korrektion vedr. kommunal medfinansiering af Den Sociale Investeringsfond.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 16,7 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud til digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,2 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud
som følge af tilbageførsel af kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles
it-infrastruktur på sundhedsområdet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,0 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud til sundhedsklynger som følge af aftale den 11. juni 2021 mellem regeringen, KL og
Danske Regioner.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Uanset bestemmelserne i lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til
kommunerne ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges indenrigsog boligministeren til inden den 15. oktober 2021 at give tilsagn til den enkelte kommune
om, at en skatteforhøjelse for 2022 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af
en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.
Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de
strukturelle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.12.40.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 586,4 mio. kr. i 2022 til
kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte
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kommunes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2022, der anvendes i
forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2022.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.12.60.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2022-2025 at yde tilskud til de
kommuner, der for 2022 får tilsagn til at gennemføre en skattenedsættelse med tilskud.
Skattenedsættelsen opgøres som den samlede ændring i nettoprovenuet for kommunen
som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift til erhvervsejendomme. Ved beregningen indgår ikke provenuændringer som følge af skattenedsættelser med tilskud for 2022 efter § 17 e stk. 1 i lov om
kommunal udligning og generelle tilskud.
Stk. 2. Rammen til skattenedsættelser med tilskud efter stk. 1 fastsættes således, at rammen ikke kan overstige den fastsatte ramme til skatteforhøjelser for 2022. Rammen kan
højst udgøre 50 mio. kr.
Stk. 3. Tilskudsrammen udgør 37,5 mio. kr. for 2022, 25,0 mio. kr. for hvert af årene 2023
og 2024 og 12,5 mio. kr. for 2025.
Stk. 4. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2022 kan
højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.
Stk. 5. Tilskud efter stk. 1 fordeles af indenrigs- og boligministeren efter ansøgning fra kommunerne og under hensyn til rammen efter stk. 2.
Stk. 6. Hvis en kommune i perioden 2023-2025 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet forholdsmæssigt til kommunen efter stk. 1.
Stk. 7. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for
2022, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af
den kommunale skatteudskrivning for årene 2023-2026.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.12.61.
Uanset bestemmelsen efter § 17 e, stk. 3 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud
om, at rammen til skattenedsættelser fastsættes således, at denne svarer til rammen til
skatteforhøjelser, bemyndiges indenrigs- og boligministeren til at forhøje rammen til skattenedsættelser med tilskud efter § 17 e, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud med op til 28 mio. kr. for 2022, såfremt de ansøgte skatteforhøjelser til indfasningen af
tab i udligningsreformen i 2022 kan medføre en samlet skattestigning, som kan tilskrives en
overudligningsvirkning.
Stk. 2. Forhøjelsen af rammen til skattenedsættelser med tilskud kan ikke overstige en
eventuel overudligningsvirkning som følge af gennemførte skatteforhøjelser med baggrund i
de indfasede tab i 2022 ved udligningsreformen.
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Stk. 3. Tilskudsrammen kan højst udgøre op til 25,2 mio. kr. for hvert af årene 2022 og 2023
og 23,8 mio. kr. for 2024, 22,4 mio. kr. 2025 og 21,0 mio. kr. for 2026.
Stk. 4. Vilkår for tilskud følger bestemmelserne i § 17 e i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.12.75.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed på 104,6 mio. kr. i 2022 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.12.80.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet i
ældreplejen på 1.047,0 mio. kr. i 2022 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle
for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 13.91.12.84.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til en værdig ældrepleje på 1.096,5 mio. kr. i 2022 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.”
På forslag til finanslov for finansåret 2022 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.51.74.
Sundhedsministeren bemyndiges til at afsætte et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.576,2 mio. kr. i 2022 til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Sundhedsministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri
omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.
Stk. 2. Sundhedsministeren 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. Indenrigs- og boligministeren 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.”
Statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2019 til 2022 udgør 7,6 pct.
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Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Der søges om tilslutning til, at reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige
grundværdi udgør 2,8 pct. for ejerboliger i 2022. Herudover søges om tilslutning til, at det
skøn for stigning i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse
af den afgiftspligtige grundværdi for øvrige ejendomme, fastsættes til 1,4 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 4,4 pct. for øvrige ejendomme i 2022.
Omfordeling mellem udgiftslofter
Endelig anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles
509,4 mio. kr. i 2021 og 2.673,8 mio. kr. i 2022 fra det statslige delloft for driftsudgifter til det
kommunale udgiftsloft.
Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 15,1
mio. kr. i 2021 og 1.191,6 mio. kr. i 2022 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til
det regionale delloft for sundhedsområdet.
Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 15,0
mio. kr. i 2022 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for regionale udviklingsopgaver.

København, den 25. juni 2021

Nicolai Wammen

/Andreas Engsig
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Tabel 1
Regulering af det generelle tilskud for kommunerne
Mio. kr.

Korrigeret pulje Foreløbig pulje
2021
2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

92.216,6

77.178,9

77.435,9

77.435,9

Korrektion af budgetgaranti fra bloktilskudsaktstykke 2021

2.809,8

2.809,8

2.809,8

Pris- og lønregulering 2021-2022

1.359,8

1.364,2

1.364,2

92.216,6

81.348,5

81.609,9

81.609,9

Foreløbig regulering

-

19.666,7

-

-

Efterregulering

-

-215,1

-

-

Permanent regulering

-

978,3

978,3

978,3

I alt

-

20.429,9

978,3

978,3

I. Overført tilskudspulje
Kommune- og regionsaftalen 2020 vedr.
2021, overført tilskudspulje, jf. akt 233 af
25. juni 2020

I alt

II. Budgetgaranti

III. Lov- og cirkulæreprogram
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Tabel 1
Regulering af det generelle tilskud for kommunerne
Mio. kr.

Korrigeret pulje Foreløbig pulje
2021
2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

0,2

0,2

0,2

0,2

16,9

8,2

8,2

-

23,3

20,2

15,7

15,7

40,4

28,6

24,1

15,9

-

7,0

2,5

2,5

0,0

7,0

2,5

2,5

-

-

-

1,1

0,0

0,0

0,0

1,1

15,7

-

-

-

21,1

65,5

65,5

65,5

-

-

-

-1,3

-

-

-

-33,1

Skatteministeriet
Bekendtgørelse om offentlige myndigheder
og institutioners pligt til at meddele oplysninger til Skatteforvaltningen til brug for
vurderingsarbejdet *)
Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af
ejendomsvurderingsloven og forskellige
andre love *)
Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om
ændring af lov om en børne- og ungeydelse
og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende
grønne check m.v.) 1)*)
I alt

Justitsministeriet
Forslag til lov om beskyttelse af
whistleblowere
I alt

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov
om aktiv social politik, mv. (indførelse af
beskæftigelseskrav)
I alt

Social- og Ældreministeriet
Bekendtgørelse nr. 267 af 25. februar 2021
om klippekort til ekstra ledsagelse til borgere
i botilbud
Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser
Fastlæggelse af regulering for 2024
vedrørende Bekendtgørelse nr. 1252 af 20.
november 2017 om støtte til køb af bil efter
serviceloven 1)
Fastlæggelse af regulering for 2024
vedrørende Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om
lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)
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Tabel 1
Regulering af det generelle tilskud for kommunerne
Mio. kr.

Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om
ændring af lov om social service (loft over
ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1)
Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Lov nr. 286 af 28. marts 2012 Ændring
af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 1)
Fastlæggelse af regulering for 2024 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 2024 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 2024 vedrørende Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven
(Barnets Reform) 1)
Lov nr 2217 af 29. december 2020 om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort
(Forlængelse af forsøg med et socialt frikort)
Lov nr 2216 af 29. december 2020 om ændring af lov om social service (Forberedelse
af overgangen til voksenlivet for unge med
varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller indgribende kronisk eller
langvarig lidelse)
Bekendtgørelse nr 2090 af 11. december
2020 om dataindberetninger på socialområdet
I alt

Korrigeret pulje Foreløbig pulje
2021
2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

-

-

-

-2,6

-

-

-

1,7

-

-

-

0,5

-

-

-

-3,3

-

-

-

2,9

1,7

1,7

-

-

1,7

1,7

1,7

1,7

0,2

0,2

0,2

0,2

40,4

69,2

67,5

32,3

-0,6

-1,2

-1,2

-1,2

-22,5

-7,6

-7,6

-7,6

2,7

2,7

2,7

2,7

Sundhedsministeriet
Lov om ændring af sundhedsloven (Mulighed
for generelt informeret samtykke til mindre
behandlinger af varigt inhabile patienter)
Sonderemedier
Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via
bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021
(satspuljen 2017-2020).
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Tabel 1
Regulering af det generelle tilskud for kommunerne
Mio. kr.

Korrigeret pulje Foreløbig pulje
2021
2022

I alt

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

-20,4

-6,1

-6,1

-6,1

54,4

-9,3

-1,7

-

0,2

-

-

-

168,8

-

-

-

164,9

-29,5

-5,6

-

67,7

11,3

7,0

8,0

172,0

-

-

-

41,2

-

-

-

-0,5

-0,8

-2,5

-

Beskæftigelsesministeriet
(Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12månedersperioden i 225-timersreglen som
følge af covid-19)
Bekendtgørelse nr. 315 af 26. marts 2020 om
ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven
L165 om yderligere forlængelser til 30. april
2021 vedr. både dagpenge, sygedagpenge
og kontanthjælp
L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love
(Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)
LOV nr 2204 af 29/12/2020 om ændring af
lov om sygedagpenge og barselsloven (Forlængelse af den midlertidige periode med ret
til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i
øget risiko ved smitte med COVID-19, og for
lønmodtagere, der er pårø-rende til personer,
der er i øget risiko ved smitte med COVID-19,
forlængelse af den midlertidige periode med
udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for
selvstændige til sygedagpenge som følge af
COVID-19 og forlængelse af den midlertidige
perio-de med ret til dagpenge ved pasning af
børn som følge af COVID-19)
+ vejledning nr. 10067 af 29/12/2020 om midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved
smitte med COVID-19
+ vejledning nr 10068 af 29/12/2020 om midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn
som følge af COVID-19
Lov nr. 1335 af 11.09.2020 om ændring af lov
om sygedagpenge og barselsloven
Lov nr. 1337 af 11.09.2020 om ændring af lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven
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Tabel 1
Regulering af det generelle tilskud for kommunerne
Mio. kr.

Korrigeret pulje Foreløbig pulje
2021
2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

-

-

-

2,0

273,0

-0,9

-

-

-3,7

-3,8

-3,8

-3,8

-

-28,1

-40,1

-50,5

287,5

-4,5

-

-

-

2,3

2,3

7,0

1.225,5

-63,2

-44,4

-37,3

Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven
(Minimumsnormeringer i daginstitutioner –
Indsamling af data)

10,0

5,1

3,1

3,1

I alt

10,0

5,1

3,1

3,1

0,4

0,3

0,2

0,2

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere
andre love. 1)
LOV nr. 1642 af 19/11/2020 Lov om ændring
af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov
om sygedag-penge og lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af
forlængelse af 12-månedersperioden i
225-timersreglen
LOV nr. 2189 af 29/12/2020 om ændring af
barselsloven, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til fravær i 26 uger for
forældre, der mister et barn under 18 år,
(sorgorlov) og bemyndigelse til at fastsætte
særlige regler om revision af nogle kommuners regnskaber for regnskabsåret 2021 på
områder med statsrefusion eller statstilskud)
+Vejledning nr. 10066 af 29/12/2020 om beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge
+Vejledning nr. 10065 af 29/12/2020 om ret
til orlov og dagpenge ved barsel
Lov nr. 2202 af 29. december 2020.
Lov om ændring af lov om social pension og
forskellige andre love
(Indførelse af ret til tidlig pension)
Lov nr. 960 af 26. juni 2020. Lov om ændring
af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og
lov om sygedagpenge
Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og
fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et
separat lovforslag end indførelse af ny ret til
tidlig pension
I alt

Børne- og Undervisningsministeriet

Kulturministeriet
Lov om ændring af arkivloven (ret til indsigt i
egne oplysninger)
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Tabel 1
Regulering af det generelle tilskud for kommunerne
Mio. kr.

Korrigeret pulje Foreløbig pulje
2021
2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

0,4

0,3

0,2

0,2

-

-

-

-0,6

15,0

15,3

15,3

15,3

-

-

-

-0,1

0,2

-

-

-

-1,2

-1,2

-0,1

-0,1

14,0

14,1

15,2

14,5

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører
(Affaldsaktørbekendtgørelsen).

-15,2

-20,6

-20,6

-20,6

I alt

-15,2

-20,6

-20,6

-20,6

1.295,1

34,4

41,4

5,6

-

-16.059,4

-

-

-3.236,2

-

-

-

I alt

Miljøministeriet
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december
2017 om miljøkrav til mellemstore
fyringsanlæg 1)
Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens
§13/13a. *)
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)
Vejledning om ammoniakfejl i
husdyrgodkendelse.dk
Ændring af Miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven (flytning af havbrug til
Miljøstyrelsen) samt ændr. af bekg. om
godkendelse af listevirksomheder.
I alt

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I alt, lov- og cirkulæreprogram

IV. Andre reguleringer
Balancetilskud
Midtvejsregulering af overførsler mv.
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Tabel 1
Regulering af det generelle tilskud for kommunerne
Mio. kr.

Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-20251)*)
Kommunal medfinansiering af drift og
videreudvikling af digitalt sundhedskort1)
Kommunal medfinansiering af
Investeringsfonden
Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-20201)
Digitale informationsløsninger til borgere med
læsevanskeligheder
Sammenlægning af Center for Offentlig Innovation og offentlig-privat samarbejdsenhed
Efterregulering af uforbrugte midler ift.
Datafordeleren
Omlægning af offentlige myndigheders
betaling for CPR-data
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr.
VISO
Udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien
gennem kommunerne
Den Sociale Investeringsfond
Kommunal medfinansiering af digital løsning
til graviditetsforløb
Tilbageførsel af kommunal medfinansiering af
MedCom-løsninger i den fælles
it-infrastruktur på sundhedsområdet
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur
på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)
Kommunal medfinansiering af
MedCom-løsninger i den fælles
it-infrastruktur på sundhedsområdet
Forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk
Transitionsprojekt for ny driftsleverandør for
Sundhed.dk
Sundhedsklynger
Systemunderstøttelse vedr. praksisændring
på pensionsområdet
Kommunal medfinansiering af digitalisering af
ansøgning og sagsbehandling på
kørekortområdet1)
VEU-opsparing1)
Styrket tilsyn ifm. aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020
Faglige udfordringer og indsatser for styrket
trivsel sfa. COVID-19 – foråret 2021
Faglige udfordringer og indsatser for styrket
trivsel sfa. COVID-19 - efteråret 2021
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Korrigeret pulje Foreløbig pulje
2021
2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

-

-25,2

-28,4

-27,8

-

-2,8

-2,4

-2,4

-

-15,3

-

-

-

-

-

1,4

8,3

16,7

-

-

-

-4,1

-4,1

-4,1

8,4

-

-

-

-

-14,5

-

-

-

1,3

-

-

171,1

-

-

-

-

-2,1

-

-

-

-0,8

-

-

4,1

4,2

4,2

4,2

-

-24,2

-

-

-

-9,4

-

-

-

-3,2

-

-

-2,7

-

-

-

-

40,0

-

-

-

-2,0

-2,4

-2,1

-

-

-

-

17,5

-

-

-

164,5

-

-

-

83,0

-

-

-

65,0
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Tabel 1
Regulering af det generelle tilskud for kommunerne
Mio. kr.

Korrigeret pulje Foreløbig pulje
2021
2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

889,0

-

-

-

32,0

-

-

-

-

-1,2

-

-

-

-69,1

-69,1

-97,5

I alt, andre reguleringer

-1.796,0

-16.170,9

-102,3

-128,3

Total

91.715,7

85.641,9

82.527,3

82.465,4

Kompensation for de kommunale udgifter til
håndtering af COVID-19
Trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO,
fritids- og klubtilbud til børn og unge
Kommunal medfinansiering af Energi- og
CO2-regnskabet
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

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
*)
Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1)
Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.
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Bilag 2
Regulering af kommunernes beskæftigelsestilskud
Mio. kr.

Endeligt tilskud 2020
(2020-pl)

Foreløbigt beskæftigelsestilskud, jf. akt 233 af 25. juni 2020

15.760,3

Efterregulering

-1.317,0

Fastsættelse af beskæftigelsestilskud, juni 2021

14.443,3

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.
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Tabel 1
Regulering af statstilskud i regioner til sundhedsområdet

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2021

Foreløbig
pulje 2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. Kommune og
regionsaftalerne 2020 vedr. 2021, overført
tilskudspulje, jf. akt 233 af 25. juni 2020
Forhøjelse af bloktilskud, jf. akt 299 af
17. september 2020
Pris- og lønregulering 2021-2022
I alt

102.215,0

102.034,6

102.022,1

102.022,1

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

-

1.442,5

1.442,3

1.442,3

103.215,0

104.477,1

104.464,4

104.464,4

-

1,2

0,6

0,6

0,0

1,2

0,6

0,6

1,0

-

-

-

32,8

32,4

29,9

29,9

II. Lov- og cirkulæreprogram

Justitsministeriet
Forslag til lov om beskyttelse af
whistleblowere
I alt

Sundhedsministeriet
Bekendtgørelse om gratis vaccination mod
visse smitsomme sygdomme m.v. (§ 3 vedr.
vaccination mod kighoste til gravide)
Forordning 2017/745 om medicinsk udstyr
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Tabel 1
Regulering af statstilskud i regioner til sundhedsområdet

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2021

Foreløbig
pulje 2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

Lov nr. 182 om ændring af sundhedsloven
(Vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for
personer fra Færøerne og Grønland)

2,0

2,0

2,0

2,0

Lovforslag om ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget
på medicinsk indikation

3,6

5,1

6,1

6,1

Økonomiske rammer for frit valg til private
specialsygehuse mv. og for specialiseret
ambulant behandling på Øfeldt Centrene
(sklerosehospitalerne - Øfeldt)

11,3

11,5

-

-

Regulering og forrentning af erstatnings- og
godtgørelsesbeløb på baggrund af
højesteretsdom af 4. december 2020. *)

42,0

30,4

-

-

Videreførelse af den øgede fritvalgsramme
for special- sygehusene Center for
Hjerneskade og Vejlefjord1)

1,0

1,0

1,0

1,0

12,8

50,7

50,7

50,7

29,0

-

-

-

Ændring af sundhedsloven (Digitalt supplement til sundhedskortet, opdatering af
SSIs formål og opgaver mv.)

3,0

-

-

-

Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via
bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021
(satspuljen 2017-2020).

1,9

1,9

1,9

1,9

140,4

135,1

91,7

91,7

‐

‐

‐

‐

0,0

0,0

0,0

0,0

140,4

136,3

92,3

92,3

Ændring af Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt
udsatte persongrupper (udvidelse og
permanentgørelse) *)
Ændring af Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt
udsatte persongrupper (forsøgtsordning
18-20-årige)

I alt

Børne- og Undervisningsministeriet
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi, jf. finansloven for 2019
I alt

I alt, lov- og cirkulæreprogram

III. Andre reguleringer
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Bilag 3. Regulering af statstilskud til regioner til sundhedsområdet

Tabel 1
Regulering af statstilskud i regioner til sundhedsområdet

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

Korrigeret
pulje 2021

Foreløbig
pulje 2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

-341,1

835,1

835,1

835,1

Regional medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-20251)*)

-

-12,4

-14,2

-13,8

Regional medfinansiering af drift og
videreudvikling af digitalt sundhedskort1)*)

-

-1,4

-1,2

-1,2

-

-1,2

-

-

-

-40,7

-

-

-

-9,3

-

-

-

-0,6

-

-

-

-

-

0,7

3,3

6,7

-

-

4,0

4,1

4,1

4,1

-

-2,0

-2,0

-2,0

Videreudvikling af sygehusmedicinregistret

-

-

-

0,7

Sammenlægning af Center for Offentlig Innovation og offentlig-privat samarbejdsenhed

-

-2,0

-2,0

-2,0

1,5

-

-

-

Omlægning af offentlige myndigheders
betaling for CPR-data

-

-2,6

-

-

VEU-opsparing1)

-

-

-

-

Den Sociale Investeringsfond

-

-1,0

-

-

1,1

-

-

-

14,0

13,9

13,9

-

-

4,0

4,0

4,0

Regional medfinansiering af digital løsning til
graviditetsforløb
Regional medfinansiering af it-infrastruktur på
sundhedsområdet (National Serviceplatform
og Fælles Medicinkort m.fl.)
Regional medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet
Regional medfinansiering af Energi- og
CO2-regnskabet
Regional medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20201)
Digitale informationsløsninger til borgere med
læsevanskeligheder
Tilbageførsel af regional medfinansiering af
MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur
på sundhedsområdet
Tekniske understøttelse af den mellemregionale afregning

Efterregulering af uforbrugte midler ift.
Datafordeleren

Teknologipakke til at styrke sundhedsvæsenets indsats særligt for sårbare patientgrupper under COVID-19
Strategi for life science
Årlig analyse hos Behandlingsrådet under
Danske Regioner
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Tabel 1
Regulering af statstilskud i regioner til sundhedsområdet

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2021

Foreløbig
pulje 2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

Sundhedsklynger

-

40,0

-

-

Specialiserede og tværfaglige udrednings- og
behandlingsenheder (Aftale om udmøntning
af reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
2020-2023

-

-

-

-15,4

Regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme

-

-

-

-1,3

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

-

-

-

102,8

Styrket kapacitet i psykiatrien - anlæg
(Aftale om finansloven for 2020)
Styrket kapacitet i psykiatrien - omlægning af
pulje til drift (Aftale om finansloven for 2020)
Regional medfinansiering af
Investeringsfonden
Kompensation for regionale udgifter til
håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021
I alt, andre reguleringer

Total

-102,8
-

-

-

51,2

-

-15,2

-

-

4.021,0

-

-

-

3.703,8

815,4

837,7

860,1

107.059,2

105.428,8

105.394,4

105.416,8

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.
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Bilag 4. Regulering af
statstilskud til regioner til
udviklingsopgaver
Nyt kapitel

Tabel 1
Regulering af statstilskud til regioner til udviklingsopgaver

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2021

Foreløbig
pulje 2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. Kommune- og
regionsaftalerne 2020 vedr. 2021, overført
tilskudspulje, jf. akt 233 af 25. juni 2020

2.053,1

2.052,0

2.018,9

2.018,9

-

28,7

28,3

28,3

2.053,1

2.080,7

2.047,2

2.047,2

Lovgivning om forlængelse af mulighed for
fastsættelse af lokale elevfordelingsregler
(Udskydelse af solnedgangsklausul).

1,8

-

-

-

I alt

1,8

0,0

0,0

0,0

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og
afgifter på jernbaneområdet

0,2

0,2

0,2

0,2

Bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om rutekørsel

4,0

4,1

4,1

4,1

Ikrafttræden af dele af lov om ændring af
jernbaneloven (Implementering af teknisk
del af 4. jernbanepakke)

0,2

0,1

0,1

0,1

Pris- og lønregulering 2021-2022
I alt

II. Lov- og cirkulæreprogram

Børne- og Undervisningsministeriet

Transportministeriet
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Tabel 1
Regulering af statstilskud til regioner til udviklingsopgaver

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2021

Foreløbig
pulje 2022

BO 2023

BO 2024

(2021-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

(2022-pl)

I alt

4,4

4,4

4,4

4,4

I alt, lov- og cirkulæreprogram

6,2

4,4

4,4

4,4

25,7

60,8

60,8

60,8

Korrektion af for højt balancetilskud ifm.
Aftale om regionernes økonomi for 2021

-79,8

-80,9

-80,9

-80,9

I alt, andre reguleringer

-54,1

-20,1

-20,1

-20,1

2.005,2

2.065,0

2.031,5

2.031,5

III. Andre reguleringer
Regulering af generelt statstilskud af hensyn
til en balanceret udvikling af den regionale
økonomi

Total

*) 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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