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Indledning

Indledning
Regeringen indgik den 11. og 12. juni aftaler med henholdsvis Amtsrådsforeningen og KL om amternes og kommunernes økonomi i 2005. Endvidere forelå der den 15. juni et forhandlingsresultat med henholdsvis
Københavns og Frederiksberg kommune vedrørende 2005.
Aftalen med Amtsrådsforeningen indebærer en realvækst i amterne på 1,0
mia.kr. i forhold til 2004. Heraf er 100 mio.kr. finansieret ved en forøgelse af den statslige aktivitetspulje på sygehusområdet, som i 2005 udgør ca.
1.114 mio.kr. for amterne, svarende til ca. 1.246 mio.kr. på landsplan. I
aftalen med KL indgår en realvækst i kommunernes serviceudgifter på
450 mio.kr. i forhold til 2004. Hertil kommer en realvækst i Københavns
og Frederiksberg kommuner svarende til resten af landet. Denne er beregningsteknisk forudsat at udgøre 0,2 mia.kr., jf. tabel 1.
Tabel 1. Aftalt realvækst i kommuner og amter 2005
Mio.kr.
Realvækst i alt, inkl. forhøjelsen af aktivitetsafhængig pulje ................
Heraf
- Sygehuse og primær sundhed inkl. speciallæge mv. .......................
- Medicintilskud .............................................................................
- Gymnasier, socialområdet, psykiatri mv........................................
1)
- Forhøjelse af aktivitetsafhængig sygehuspulje ............................
2)
Realvækst i alt, inkl. forhøjelsen af aktivitetsafhængig pulje ..........
1)
2)

KL
450

ARF
1.000

450

520
200
180
100
1.000

Den aktivitetsafhængige sygehuspulje forhøjes med 112 mio.kr. på landsplan svarende til ca. 100 mio.kr. i amterne i 2005.
Hertil kommer en beregningsteknisk forudsat realvækst i Københavns og Frederiksberg kommunes serviceudgifter på 0,2 mia.kr.

Under ét indebærer aftalerne en realvækst i serviceudgifter mv. i kommuner og amter på ca. 1,65 mia.kr.
Rammerne for udgiftsvæksten er strammere end i de foregående år, men
aftalerne giver mulighed for at øge kvaliteten og aktiviteten på de kommunale og amtslige serviceområder.
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Det tilkendegives i aftalen med Amtsrådsforeningen, at regeringen lægger
afgørende vægt på, at amternes beskatning ikke stiger i 2005 og at eventuelle stigninger i den gennemsnitlige amtslige udskrivningsprocent vil
blive neutraliseret fuldt ud. I aftalen med KL indgår, at der for kommunerne i hele landet set under ét ikke må være stigninger i den gennemsnitlige udskrivningsprocent, i den gennemsnitlige grundskyldspromille eller i
dækningsafgifterne for erhvervsejendomme i forhold til 2004.
Med aftalerne er der sikret fuld finansiering af de aftalte udgifter i 2005.
Det er ved fastsættelsen af hhv. kommunernes og amternes balancetilskud
lagt til grund, at daginstitutionstaksterne og taksterne i den kollektive
trafik følger pris- og lønudviklingen. Eventuelle takststigninger udover
pris- og lønudviklingen vil derfor alene være udtryk for lokal prioritering
og vil ikke være en konsekvens af aftalerne.
Bloktilskuddet til KL-kommunerne forhøjes fra 2005 med 450 mio.kr. til
finansiering af den aftalte realvækst. Herudover ydes i 2005 et midlertidigt balancetilskud til kommunerne, hvorved bloktilskuddet i 2005 samlet set forhøjes med 5.670 mio.kr. i KL-kommunerne, svarende til 6.440
mio.kr. på landsplan.
Amternes bloktilskud er midlertidigt forhøjet med 2.508 mio.kr. i 2005
for at sikre balance i økonomien. For at finansiere den aftalte realvækst er
bloktilskuddet forhøjet med 900 mio.kr. fra 2005. Herudover er den aktivitetsafhængige sygehuspulje forøget med 0,1 mia.kr. Samlet set forhøjes
amternes bloktilskud i 2005 med 3.408 mio.kr. svarende til en forhøjelse
af det amtskommunale bloktilskud for hele landet på 3.873 mio.kr.
Den ordinære lånepulje til kommunerne forhøjes ekstraordinært med 200
mio.kr. i 2005, samtidig med at der afsættes en ramme til lånedispensationer på folkeskoleområdet på 800 mio.kr. For både kommuner og amter
afsættes i 2005 en særlig låneramme på 100 mio.kr. med henblik på at
fremme fagligt begrundede offentlig-private samarbejdsprojekter. Endvidere afsættes en særlig lånedispensationsramme for særligt vanskeligt stillede amter på 100 mio.kr.
Ud af den samlede realvækst i amterne på 1,0 mia.kr. målrettes ca. 0,8
mia.kr. til sundhedsvæsenet (inkl. medicintilskud).
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I alt 520 mio.kr. af de samlede midler til sundhedsområdet er forudsat
afsat til en forstærket generel indsats på sundhedsområdet. Løftet vedrører
blandt andet det medicinske område, kræftbehandling og en styrket indsats for screening af gravide, samt den primære sundhedssektor. Hertil
kommer forhøjelsen af den aktivitetsafhængige sygehuspulje på 112
mio.kr. på landsplan, svarende til ca. 100 mio.kr. i amterne.
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Regeringen
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Kommunernes økonomi 2005
12. juni 2004
1. Indledning
For at sikre stabiliteten i dansk økonomi er det afgørende, at udviklingen
i både stat, kommuner og amter flugter med de overordnede samfundsøkonomiske målsætninger. Regeringen har tilkendegivet, at der i 2005 er
plads til en realvækst i det samlede offentlige forbrug i stat, amt og kommune på 0,5 pct.
KL tager målsætningerne for regeringens økonomiske politik til efterretning.
Rammerne for udgiftsvæksten er strammere end de foregående år, og mulighederne for at gennemføre serviceforbedringer vil i vidt omfang forudsætte, at der tilvejebringes et råderum hertil gennem omprioriteringer og
effektiviseringer i de enkelte kommuner og amter og i staten. Men samlet
set vil der med denne aftale være mulighed for at kommunerne kan øge
kvaliteten og aktiviteten på de kommunale serviceområder under ét.
Det er et fælles ansvar for staten og kommunerne at afstemme borgernes
forventninger til den kommunale service med de økonomiske muligheder.
Regeringen og KL er enige om, at en løbende dialog mellem parterne er
en forudsætning for, at der sker den nødvendige koordinering af udviklingen i de offentlige serviceudgifter. KL og regeringen er i forlængelse
heraf enige om løbende at følge op på aftalen.
Regeringen og KL er enige om at tillægge det afgørende betydning, at den
indgåede aftale realiseres således, at de kommunale udgifter i 2005 både i
budgetterne og i regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.
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2. Den kommunale beskatning
For kommunerne i hele landet set under ét må der ikke være stigninger i
den gennemsnitlige udskrivningsprocent, i den gennemsnitlige grundskyldspromille eller i dækningsafgifterne for erhvervsejendomme i forhold
til 2004.
Der kan være særligt økonomisk trængte kommuner, der kan have vanskeligt ved at undgå skattestigninger. Tilsvarende vil der være kommuner,
der er bedre stillede – f.eks. demografisk – og som derfor har mulighed
for at reducere skatteudskrivningen.
KL tager skattestoppet til efterretning og vil arbejde for at understøtte
kommunernes bestræbelse på at sikre, at den samlede kommunale beskatning ikke stiger.
Regeringen har i anden sammenhæng tilkendegivet, at ville søge tilslutning til at neutralisere virkningen af eventuelle stigninger i den kommunale beskatning, jf. lov nr. 94 af 12. februar 2003. Skattestigninger i
kommuner under administration er undtaget herfra.
3. Kommunernes økonomi i 2005
Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være
samlet balance i den kommunale økonomi i 2005 med følgende forudsætninger:
•

Det forudsættes, at kommunernes serviceudgifter i 2005 udgør 140,8
mia.kr., svarende til en realvækst i kommunernes serviceudgifter på
450 mio.kr. i forhold til 2004. Hertil kommer reguleringer i medfør
af DUT-princippet.

•

Kommunerne har herudover mulighed for at tilvejebringe et råderum
til serviceforbedringer gennem omprioriteringer og effektiviseringer,
herunder ved digitalisering. Der er enighed om, at kommunerne selv
skal kunne disponere over disse gevinster og at de skal synliggøres, jf.
afsnit om principper for realisering af effektivitetsgevinster og digitalisering.
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•

Det er forudsat, at udgifterne til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, introduktionsprogrammet på integrationsområdet, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og tilskud til fleksjob mv. udgør i alt 28,6 mia.kr. i KLkommunerne. De forudsatte udgifter til overførsler er dermed 1,5
mia.kr. højere end i aftaleforudsætningerne for 2004.

•

Der gennemføres i 2004 en foreløbig midtvejsregulering af budgetgarantien på det primærkommunale område på i alt 383 mio.kr., som
følge af højere end forudsat udgiftsudvikling i overførselsindkomsterne i 2004. I den endelige afregning af budgetgarantien for 2003 i
2005 fragår a conto midtvejsreguleringen i 2003.

•

Bloktilskuddet til KL-kommunerne forhøjes fra 2005 med 450
mio.kr. til finansiering af den aftalte udgiftsvækst. Herudover ydes i
2005 et midlertidigt balancetilskud i KL-kommunerne på 5.220
mio.kr. Samlet forhøjes bloktilskuddet i 2005 med 5.670 mio.kr. i
KL-kommunerne svarende til 6.440 mio.kr. på landsplan. Der er
enighed om, at der dermed er sikret finansiering til de aftalte udgifter.

•

Der fordeles 1 mia.kr. af det samlede balancetilskud til den primærkommunale sektor i 2005 på grundlag af et mål for kommunernes
økonomiske belastning på overførselsområdet. Den enkelte kommunes belastning beregnes som overførselsudgifterne pr. indbygger i
regnskab 2002, idet der foretages en korrektion for en del af den
kompensation for sociale forhold, der sker via udgiftsbehovsudligningen og med indregningen af en bundgrænse. Københavns og Frederiksberg kommuner vil ikke være omfattet af fordelingsvirkningerne
herved.

•

Midlerne til særtilskud efter udligningslovens § 22 forøges i 2005
med i alt 25 mio.kr. Forhøjelsen af puljen finansieres over bloktilskuddet. Af puljen på 142,9 mio.kr. (2005-pl) efter servicelovens §
135a stk. 4 til kommuner, der kan dokumentere særlig høje merudgifter som følge af finansieringsomlægningen pr. 1.1.2002 på det sociale område, overføres 75 mio.kr. fra 2005 til midlerne til særligt
vanskeligt stillede kommuner (udligningslovens § 19 stk. 2). Den resterende del af puljen tilbageføres til kommunernes bloktilskud. Puljen fordeles efter ansøgning, som skal være Indenrigs- og Sundheds11
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ministeriet i hænde senest 9. august med henblik på, at ministeriet
kan give tilsagn medio september 2004.
•

Der er i aftalen finansieret et bruttoanlægsniveau på 9,6 mia.kr. i
2005.

•

Der er i det beregningsmæssige udgangspunkt for aftalen taget
højde for de ændrede forudsætninger for den kommunale prisog lønudvikling, herunder den højere end forventede udmøntning fra reguleringsordningen på det kommunale område pr. 1.
april 2004. Der er enighed om, at kommunerne ved deres lønpolitik skal tilstræbe, at den forudsatte reststigning realiseres, så
utilsigtede stigninger, som følge af en højere end ventet reguleringsordning, undgås.

•

Da 2005 er det første år i en ny overenskomstperiode er budgetvirkningen af forliget på det kommunale område endnu ikke kendt. Der
er beregningsteknisk forudsat en budgetvirkning af overenskomsterne
i 2005 på 2¾ pct.

•

Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i
kommunerne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for de selvangivne indkomster fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2002
til 2005 udgør 10,9 pct. og at fremskrivningsprocenten for ejendomsværdiskatten for 2002 til 2005 er 6,4 pct.

•

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget
for beregning af grundskyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten
ved beregning af loftet for 2005 vil blive fastsat til 6,5 pct.

•

I forlængelse af L130 om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv., der trådte i kraft pr. 1. januar 2003, udbetales også i
2005 et statsligt tilskud på 543,7 mio.kr. til kommunerne efter en
demografisk fordelingsnøgle.

•

Det forudsættes, at kommunerne generelt undgår tillægsbevillinger,
som ikke er finansieret ved omprioriteringer.

12

KL

•

Arbejdsskadereformen trådte i kraft i 2004. Udgiftsniveauet hæves
med 278 mio.kr. Der foreligger endnu ikke nye data, der giver grundlag for at revurdere reformens faktiske virkninger. Der gennemføres
en efterregulering i 2006.

Regeringen og KL er enige om, at omfanget af statslige puljer så vidt muligt bør begrænses, og at dette navnlig gælder efter vedtagelsen af kommunernes budgetter. Der er principiel enighed om, at der i forbindelse
med puljer, som forudsætter anlæg bør afsættes permanent finansiering til
de heraf afledte driftsudgifter. Ved puljers udløb forudsættes det – med
mindre andet aftales – at aktiviteten indstilles, eller at midlerne overføres
til bloktilskuddet.
Regeringen og KL er enige om, at der også i 2005 i tilfælde af væsentlige
ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler, sammenholdt
med de øvrige forudsætninger for aftalen, vil være behov for at neutralisere dette i relation til den indgåede aftale. Der er enighed om, at aftalen er
symmetrisk, således at der sker en nedjustering af bloktilskuddet i tilfælde
af, at der er et finansieringsoverskud i forhold til aftalens forudsætninger,
jf. bilag 2.
Anlæg
Der er enighed mellem regeringen og KL om, at det er vigtigt at sikre, at
de anlægsinvesteringer, som kommunerne foretager nu også er hensigtsmæssige i en ny struktur.
Folketinget har i forbindelse med forårspakken vedtaget en lov, som giver
mulighed for, at indenrigs- og sundhedsministeren kan regulere anlægsvirksomheden i kommuner og amter.
Anlægsreguleringen er i 2004 udmøntet som en godkendelsesordning af
ikke budgetterede anlægsinvesteringer på over 1 mio.kr. og anlægsinvesteringer, som strækker sig ind i 2006. Ordningen gælder ikke kommunale
forsyningsvirksomheder og jordforsyning.
KL tager til efterretning, at den gældende godkendelsesordning videreføres for 2005 og 2006. Endvidere vil godkendelsesordningen for 2005 for
de enkelte kommuner omfatte anlægsinvesteringer over 1 mio.kr., der
ligger ud over de i budget 2004 angivne budgetoverslag for 2005 tillagt
200 kr. pr. indbygger i kommunen. Der indføres desuden en bundgrænse
13
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på 1000 kr. pr. indbygger inden for hvilken, der ikke skal søges om godkendelse. Budgetoverslagene prisreguleres fra 2004-niveau til 2005niveau.
KL og miljøministeren indgik i 1994 en frivillig aftale om fremrykning af
kommunernes kloakfornyelse, som indebar investeringer på gennemsnitligt 1,2 mia.kr. om året i 15 år. Regeringen og KL er enige om, at det er
vigtigt, at kommunerne opfylder målsætningen om at fremrykke kloakfornyelsen. KL vil arbejde for, at kommunerne styrker indsatsen for at
udarbejde kloakfornyelsesplaner og fremrykker investeringer i kloakfornyelse. Med henblik på at styrke kloakinvesteringerne er kommunernes investeringer på kloakområdet undtaget fra den statslige godkendelsesordning.
Anlægsaktiviteten på folkeskoleområdet har i flere år ligget på et meget
højt niveau. Der er dog fortsat et renoveringsbehov, men elevtallet forventes at falde fra 2008 og derfor er der enighed om en gradvis normalisering
af anlægsaktiviteten, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2004.
Der afsættes i 2005 en ramme til lånedispensationer på 800 mio.kr. på
folkeskoleområdet, hvorfra der kan ydes dispensationer op til 50 pct. af
anlægsudgifterne. Låneansøgninger skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde inden den 6. august 2004, således at ministeriet kan
besvare kommunernes ansøgninger inden den 1. september.
Der afsættes i lighed med 2003 og 2004 en særlig låneramme på 100
mio.kr. i 2005 med henblik på efter nærmere retningslinier at fremme
fagligt begrundede offentlig-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter.
Samtidig forhøjes den ordinære lånepulje i 2005 ekstraordinært med 200
mio.kr., således at den udgør 400 mio.kr.
Regeringen har tilkendegivet, at det i forbindelse med en strukturreform
vil blive overvejet i visse situationer at give lånemuligheder til finansiering
af initiale omstillingsomkostninger ved reformen.
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4. En effektiv og digital offentlig sektor
Danmark står stærkt i forhold til en offensiv anvendelse af ny teknologi
og er langt fremme med etableringen af den grundlæggende ITinfrastruktur, der gør det muligt at anvende tværoffentlige digitale løsninger.
Der er enighed mellem regeringen og KL om, at digitalisering af den
kommunale opgavevaretagelse vil kunne bidrage til at realisere effektivitetsgevinster i 2005 og frem.
Den Digitale Taskforce har udviklet værktøjer, som stilles til rådighed for
kommuner, der har behov for at vurdere potentialerne ved digitaliseringsprojekter. Regeringen og KL er enige om at opfordre kommunerne til at
anvende disse værktøjer.
Der er enighed om, at generelle effektiviseringsgevinster og gevinsterne
ved digitaliseringsprojekter skal synliggøres. Der er også enighed om, at
kommunerne selv skal kunne disponere over disse gevinster med henblik
på at omsætte dem i øget aktivitet og bedre kvalitet på de kommunale
serviceområder.
Regeringen og KL vil aftale, hvordan effektiviseringspotentialet kan synliggøres på en måde, som i videst muligt omfang understøtter kommunernes indsats. I den forbindelse drøftes mulige tilpasninger af DUTreglerne med henblik på at fremme tilskyndelsen til at iværksætte og gennemføre fælles digitaliseringsprojekter.

5. Strategi for effektivisering og økonomistyring
Kommunernes regnskaber har i de senere år ligget højere end budgetterne. Der er enighed om, at overskridelser af aftaler og budgetter skal imødegås, jf. bilag 1 om opfølgningsprocedurer for aftaler om den kommunale økonomi. Regeringen og KL vil derfor styrke det fælles fokus på økonomistyring og effektiv opgavevaretagelse.
For at tilvejebringe et grundlag for en mere præcis opfølgning igangsættes
følgende initiativer:
15
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•

Som supplement til kommunernes kvartalsvise indberetning af regnskabstal, indberettes forventede regnskabstal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet primo august og november. Disse tal vil indgå som
grundlag for Finansministeriets konjunkturvurderinger. De forventede regnskabstal suppleres af en redegørelse fra de enkelte kommunalbestyrelser og amtsråd over de væsentligste regnskabsafvigelser.

Der er endvidere mellem regeringen og KL enighed om, at bedre dokumentation af den kommunale opgavevaretagelse og mere systematiske
evalueringer af økonomistyring og effektivitet vil kunne bidrage til at borgerne får den bedst mulige service for pengene.
•

Regeringen har i sit udspil til en ny kommunal struktur foreslået etablering af et kommunalt evalueringsinstitut. Regeringen vil drøfte med
KL, hvordan initiativet bedst muligt kan iværksættes. KL har fremsat
forslag om et fælles dokumentationsprogram.

•

Der er endelig enighed om at igangsætte et udvalgsarbejde, som skal
opstille forslag til udmøntning af klare mål og mere åbenhed i kommunerne som led i en justering af konceptet for sammenlignelig brugerinformation.

6. Styring og prioritering
Den demografiske udvikling betyder et udgiftspres på visse kommunale
serviceområder, mens udviklingen på andre serviceområder går den modsatte vej. Der kan samtidig være betydelig variation i de befolkningsmæssige forskydninger på tværs af kommunerne.
For at kommunerne kan håndtere disse udfordringer, er det væsentligt, at
regeringen understøtter kommunernes opgaveløsning og handlemuligheder, når de skal tilrettelægge den lokale prioritering.
Der er enighed om, at der på områder med et stigende antal brugere er
gode muligheder for at nedbringe gennemsnitsudgifterne.
Der er endvidere enighed om vigtigheden af, at ressourceforbruget
nedbringes på områder, hvor der bliver færre brugere, så den demo16

KL

grafiske udvikling ikke medvirker til, at en del af råderummet anvendes på uprioriterede standardglidninger.
KL har tilkendegivet, at friere valg vil kunne påvirke kommunernes mulighed for at sikre en høj kapacitetsudnyttelse og dermed gøre det vanskeligere at opretholde et givent serviceniveau uden stigende enhedsomkostninger.
Daginstitutioner
Der er enighed om, at det er vigtigt, at kommunerne tilpasser udgiftsniveauet i takt med udviklingen i børnetallet for at kunne frigøre ressourcer
til områder, hvor der er et stigende udgiftsbehov.
Ved fastsættelsen af balancetilskuddet for 2005 er det lagt til grund, at
daginstitutionstaksterne følger pris- og lønudviklingen. Eventuelle takststigninger udover pris- og lønudviklingen vil alene være udtryk for en
lokal prioritering og vil ikke være konsekvens af aftalen. En vigtig forudsætning for at undgå stigende forældrebetaling er, at kommunerne tilpasser udgifterne til det faldende børnetal.
Der er enighed om i fællesskab at vurdere grundlaget for takstberegningen, herunder med henblik på at præcisere beregningsgrundlaget.
Der er i dag mulighed for at etablere fælles brugerbestyrelser inden for
servicelovens område, hvis forældrene giver tilladelse hertil. KL har tilkendegivet, at de ønsker muligheden for at oprette fælles bestyrelser udvidet til også at gælde mellem skoler/SFO og daginstitutioner. Regeringen
vil undersøge mulighederne for ændringer af de gældende regler, men
regeringen lægger afgørende vægt på at fælles brugerbestyrelser kun kan
etableres med forældrenes accept.
Folkeskolen
Det har i flere år - også i den tidligere regerings tid - været en klar målsætning at nedbringe udgifterne pr. elev i folkeskolen, jf. aftalerne om
kommunernes økonomi for 2000, 2001, 2003 og 2004. Efter flere år
med stigende udgifter pr. elev, udviser enhedsudgifterne i folkeskolen et
svagt fald i 2003.
Væksten i elevtallet giver et godt udgangspunkt for at realisere målsætningen om at nedbringe udgiften pr. elev. Målsætningen vedrører de samlede
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folkeskoleudgifter pr. elev, herunder udgifterne til almenundervisning,
specialundervisning, herunder vidtgående specialundervisning, hjemmeundervisning mv. Det kan blandt andet ske ved at øge anvendelsen af
fleksibel holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, øge rummeligheden i almenundervisningen samt generelt at indrette økonomistyringen
således, at enhedsomkostningerne reduceres ved stigende elevtal. Som et
led i realiseringen af en nedbringelse af udgiften pr. elev opfordrer regeringen og KL kommunerne til at optimere skolestrukturen.
Der er i fællesskab de senere år sikret flere timer i folkeskolen og nye
computere mv. er blevet prioriteret. Der er enighed om, at det fortsat er
vigtigt at prioritere it, men at der i de kommende år også er behov for en
prioritering af traditionelle undervisningsmaterialer og fysiske rammer i
folkeskolen, ligesom det naturvidenskabelige element skal styrkes. Regeringen og KL er derfor enige om, at der inden for det samlede råderum i
2005 sker en prioritering af ajourførte undervisningsmaterialer i folkeskolen.
Kommunerne har ansvar for fastsættelse af ressourceniveauet på de kommunale serviceområder, herunder folkeskolens almindelige specialundervisning. Regeringen og KL vil bakke klart og synligt op omkring kommunernes bestræbelser på at målrette indsatsen og dæmpe udgiftsvæksten
på specialundervisningsområdet.
KL har rejst kritik af, at minimumskravene for skolestørrelse i forbindelse
med etablering af frie grundskoler er for lave, og at reglerne reducerer
kommunernes muligheder for at udvikle en faglig og økonomisk bæredygtig skolestruktur. Regeringen vil på baggrund af kritikken nøje følge
udviklingen i elevgrundlaget for nyoprettede frie grundskoler med henblik på at afdække, om der sker en forskydning i skolernes størrelse, som
kan give anledning til, at der er risiko for reduceret faglig bæredygtighed
på de nyoprettede skoler. Der er enighed om, at drøfte udviklingen som
led i økonomiforhandlingerne for 2006.
Ældrepleje
Kommunerne fik i 2002 et permanent rammeløft på 0,5 mia.kr. til
et generelt løft på ældreområdet i forbindelse med indførelse af frit
valg mv. (Ældrepakken).
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Regeringen og KL er enige om, at merbevillingen har resulteret i en bedre
og mere individuelt tilpasset hjemmehjælp og flere valgmuligheder for
den enkelte.
KL vurderer på baggrund af en nylig stikprøveundersøgelse, at kommunernes konteringspraksis som konsekvens af ældrepakken er ændret og at
dette har påvirket de registrerede udgifter på ældreområdet væsentligt.
Regeringen og KL er enige om at søge at tilvejebringe et mere sammenligneligt grundlag for vurdering af den samlede udgiftsudvikling på ældreområdet.
Regeringen og KL er enige om, at der på konkrete områder er behov for
at forenkle reglerne på ældreområdet:
•

Der er enighed om vigtigheden af fortsat at fremme det forebyggende
arbejde i ældreplejen. Der er dog samtidig enighed om, at der kan
gennemføres en forenkling af reglerne om forebyggende hjemmebesøg. Kommunerne har i dag pligt til at tilbyde to årlige forebyggende
hjemmebesøg til alle ældre over 75 år. Regeringen og KL er enige om,
at målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg bør differentieres
ved at undtage borgere, der allerede modtager både personlig og praktisk hjælp fra ordningen, idet kommunerne i forvejen har meget hyppig kontakt med de pågældende ældre.

•

Kommunerne har ifølge serviceloven pligt til at tilbyde praktisk og
personlig hjælp til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan udføre disse opgaver. Hvis hjemmehjælpen er midlertidig, skal kommunerne opkræve betaling herfor.
Regeringen og KL er enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at indføre en bagatelgrænse for opkrævning af betalingen.

•

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne også fremover skal
kunne indregne effektiviseringer ved fastsættelse af afregningspriserne
til private leverandører på ældreområdet. Det forudsætter imidlertid,
at den faktiske afregning tilrettelægges på en måde, der sikrer, at eksterne leverandører ligestilles med de kommunale leverandører.
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Regeringen vil søge tilslutning til ovennævnte forenklingsforslag. Der er
enighed om, at det råderum, der frigøres herved, giver mulighed for forbedringer for ældre med større plejebehov.
Regeringen og KL er enige om, at kvaliteten i ældreplejen overfor den
enkelte ældre fortsat er et vigtigt fokusområde. Via tilsynsforpligtelsen og
de årlige tilsynsbesøg på plejeboliger mv. følger kommunalbestyrelsen op
på, at de ældre får den fornødne omsorg og pleje og sikrer, at beboerne i
plejeboliger mv. trives i det daglige.
KL har tilkendegivet, at reglerne for frit valg af hjemmehjælp mv. bør
forenkles, således at kommunerne fremover først er forpligtiget til at udarbejde leverandørkrav på plejehjemmene, når den eksisterende leverandør bliver udfordret i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets
bestemmelser herom. Regeringen har tilkendegivet, at den vil vurdere
mulighederne herfor i tilknytning til den kommende lovrevision under
hensyntagen til udfordringsrettens formål.
Handicappede
Det er fortsat regeringens og KL's fælles målsætning at sikre en bedre målretning af indsatsen og en stabil udgiftsudvikling på handicapområdet. Regeringen og KL vil i fællesskab arbejde videre med at udarbejde en
strategi til støtte herfor.

7. Arbejdsmarkedsrettede initiativer
Overførselsmodtagere
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan nedbringe væksten i
antallet af overførselsmodtagere gennem en aktiv indsats og opfordrer
kommunerne til at tillægge denne opgave særlig opmærksomhed.
Skærpede rådighedsregler og de nye aktive tilbud
Som resultat af aftalen om Flere i arbejde er der indført nye rådighedsregler for arbejdsmarkedsparate ledige, samtidig med at de aktive tilbud er
blevet forenklet og harmoniseret. Regeringen og KL er enige om vigtigheden af, at kommunerne anvender de nye rådighedsregler og aktive tilbud.
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Der er enighed mellem regeringen og KL om, at det skal have konsekvenser for den enkelte ledige, hvis den pågældende ikke tager imod et rimeligt arbejde eller uden rimelig grund udebliver fra et aktivt tilbud.
Lavere sygefravær
Regeringen og KL er i forlængelse af regeringens handlingsplan "Det gør
vi ved sygefraværet" enige om, at en styrkelse af den kommunale opfølgning på sygefraværsområdet vil være et vigtigt redskab for at kunne nedbringe sygefraværet i Danmark.
Der er enighed om, at et godt samarbejde mellem kommunerne og de
praktiserende læger er vigtigt for at forebygge og imødegå antallet af langvarige sygemeldinger.
Annoncering af offentlige jobs på www.Jobnet.dk
Et samlet overblik over udbud af og efterspørgsel til ledige job i den offentlige sektor vil give et mere effektivt arbejdsmarked og sikre de bedste
kvalifikationer i de offentlige job. Regeringen og KL er derfor enige om at
ledige stillinger i det offentlige skal synliggøres. Derfor opfordres kommunerne til at indgå aftale om anmeldepligt til www.Jobnet.dk.
Fleksjob mv.
Siden fleksjobordningens indførelse i 1998 er antallet af personer i
fleksjob vokset kraftigere end ventet. Regeringen og KL er enige om at
nedsætte en arbejdsgruppe, som skal belyse årsagerne hertil. Arbejdsgruppen skal også vurdere, hvordan en mere udbredt anvendelse af ordningen
med delvis sygemelding kan medvirke til en større grad af fastholdelse på
arbejdsmarkedet. Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde inden udgangen af
2004.
8. Øvrige temaer
Styrkelse af partnerskaber med frivillige sociale organisationer
Regeringen og KL er enige om, at det er hensigtsmæssigt med et velfungerende samspil mellem kommunerne og de frivillige sociale organisationer
om løsningen af lokale sociale opgaver. Der nedsættes en arbejdsgruppe,
som skal udarbejde et idékatalog om mulighederne for at inddrage frivilli21
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ge sociale organisationer som supplement ved løsningen af de kommunale
opgaver. Udvalget drøfter endvidere, hvordan de kommende § 115 redegørelser kan blive et mere offensivt instrument i udviklingen af samarbejdet.
Digital Forvaltning
Til finansiering af Den Digitale Taskforce afsættes 5 mio.kr. af det kommunale bloktilskud i 2006. Ved projektets udløb tilbageføres eventuelle
overskydende midler til bidragsyderne.
Regelforenkling
Regeringen, KL og Amtsrådsforeningen er enige om, at regelforenkling og
lettelser af administrative byrder skal prioriteres højt. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, som får til opgave at undersøge mulighederne for at
forenkle reguleringen af kommunernes og amternes administrative processer.
Omkostningsbaserede bevillinger
Regeringen og KL er enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag til at træffe en eventuel beslutning om
overgang til omkostningsbaserede bevillinger i den kommunale sektor og
at en eventuel overgang til omkostningsbaserede bevillinger først bør gennemføres efter implementeringen af en ny kommunal struktur.
Der igangsættes et antal pilotprojekter med anvendelse af omkostningsbaserede bevillinger med henblik på at indhøste praktiske erfaringer.
Omkostningsbaserede regnskaber
Regeringen og KL er enige om, at fra regnskab 2005 udbredes omkostningsregistrering til alle områder i den kommunale kontoplan,
og immaterielle aktiver erhvervet mod vederlag omfattes af den kommunale statusbalance. Det er frivilligt at registrere varebeholdninger og hensatte forpligtelser (ekskl. tjenestemandspensioner).
Smidiggørelse af administrationen på kontanthjælpsområdet
I forbindelse med forliget om Flere i arbejde er der indført et loft over
udbetaling af kontanthjælp, § 34 støtte og boligstøtte. KL har tilkendegivet, at reglerne har medført administrative problemer for kommunerne.
Regeringen vil undersøge mulighederne for at forenkle reglerne med henblik på at smidiggøre kommunernes administration.
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Arbejdsmiljøreformen
Som et led i arbejdsmiljøreformen afskaffes BST-pligten for kommunale
arbejdsgivere pr. 1. juli 2005 og kommunernes bloktilskud reduceres som
følge heraf. Kommunerne har blandt andet brugt de hidtil lovpligtige
BST-ydelser i en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Regeringen og KL er
enige om, at ophør af BST-pligten giver anledning til at tilpasse udgifterne i kommunernes forebyggende arbejdsmiljøindsats, svarende til bortfaldet af disse ydelser fra BST, hvis reformen skal være udgiftsneutral for
kommunerne.
Produktionsskoler
Regeringen vil søge tilslutning til en række initiativer, der yderligere skal
bidrage til at målrette produktionsskolernes aktivitet mod den i lovgivningen fastsatte målgruppe. Initiativerne omfatter blandt andet forslag
om, at de kommunale centre for vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)) vil få kompetence i visiteringsprocessen. Ordningen vil
yderligere målrette skolernes aktivitet i forhold til målgruppen og gennem
UU give kommunerne et større medansvar herfor. Endvidere vil regeringen fastsætte regler for produktionsskolernes annoncering. Dette vil bl.a.
indebære krav om, at produktionsskolerne skal oplyse om den i lovgivningen fastsatte målgruppe.
Regeringen og KL er desuden enige om, at den eksisterende kommunale
bidragsordning ikke i tilstrækkeligt omfang har bidraget til at stabilisere
den samlede aktivitet på skoleområdet. Der nedsættes et hurtigarbejdende
udvalg med deltagelse af KL, Undervisningsministeriet og Finansministeriet, som skal analysere de nuværende reguleringsmekanismer og regler på
området, og komme med forslag til ændringer heraf. Udvalgets arbejdet
skal være afsluttet inden 1. oktober 2004.
Plejefamilier
Regeringen og KL er i forlængelse af sidste års aftale enige om, at vilkårene for familiepleje skal afklares, således at disse lever op til intentionerne i
serviceloven om familiepleje som et familielignende anbringelsestilbud.
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Bilag 1. Opfølgningsprocedure for de årlige aftaler
om kommunernes økonomi
Regeringen og KL er enige om, at det er af afgørende betydning for det
særlige danske aftalesystem, at de indgåede aftaler respekteres. I dette års
aftale er der derfor en række initiativer, der skal styrke den opfølgende
indsats.
Med henblik på at styrke den løbede dialog og sikre kontinuerlig opfølgning på aftalerne for den kommunale økonomi iværksættes følgende:
•

Der afholdes i slutningen af året et møde på politisk niveau. Mødet
finder sted i forlængelse af vedtagelsen af de kommunale budgetter.
Finansministeriet indkalder kvartalsvist til møder på embedsmandsniveau.

•

Den primære hensigt med møderne er at følge udviklingen i den
kommunale økonomi med henblik på at sikre at de aftalte udgiftsniveauer overholdes og drøfte spørgsmål af fælles interesse.

•

Indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af de kvartalsvise regnskabstal, kommunalbestyrelsernes forventninger til de endelige
regnskaber samt den kommunale likviditet vil være et væsentligt bidrag i vurderingerne. Øvrige tilgængelige data vil ligeledes blive inddraget. KL og regeringen er i den forbindelse enige om at arbejde for
bedre og hurtigere opdateret datagrundlag.

•

På de faste møder vil endvidere blive fulgt op på den øvrige del af
aftalerne, herunder fremdriften af arbejdsgrupper mv. og afrapporteringen herfra. Øvrige ministerier vil deltage heri i nødvendigt omfang.

•

Der etableres et fælles dialogforum mellem Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og ARF som i fællesskab – og i dialog med kommuner og amter – iværksætter initiativer, der skal afdække årsager til budgetoverskridelser og bidrage til øget opmærksomhed om økonomistyring, effektivisering og prioritering.
25

KL

Bilag 2. Kommunal budgetsikkerhed i 2005
Det indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2005 mellem regeringen og KL, at ”der i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler, sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, vil være behov for at neutralisere dette i relation til den
indgåede aftale.”
Der er enighed mellem KL og Finansministeriet om, at dette indebærer:
•

KL og Finansministeriet vurderer ultimo august/primo september,
om der på baggrund af de givne oplysninger på dette tidspunkt er sket
væsentlige ændringer i forudsætningerne vedr. kommunernes økonomi i 2005 (herunder ændrede vurderinger af de forudsatte niveauer
for 2004) i forhold til aftalen, og om disse ændringer giver anledning
til at afholde et politisk møde.

•

For så vidt angår indkomstoverførslerne tages der i vurderingen hensyn til de nye oplysninger, der måtte foreligge på tidspunktet - herunder kvartalsregnskaberne og refusionsudbetalingerne vedr. 2004, samt
konjunkturvurderingen i august.

•

For så vidt angår de øvrige poster i balancen tages udgangspunkt i om
der vurderes, at der foreligger nye oplysninger, som ændrer den samlede vurdering – herunder ændringer i konjunkturbilledet, nye beslutninger mv.

•

Et evt. møde afholdes i givet fald medio september og sigter på, at
opnå enighed om de samlede konsekvenser for kommunernes økonomi i 2005 af de ændrede forudsætninger, så kommunerne kan tage
højde herfor inden budgetvedtagelsen.

•

Der er enighed om at budgetsikkerhedsmekanismen er symmetrisk.
Dvs. at hvis der i forhold til aftaleforudsætningerne er sket en forværring af den kommunale økonomi, så vil der være en positiv regulering
af bloktilskuddet, mens en forbedring af den kommunale økonomi i
forhold til aftaleforudsætningerne giver anledning til en negativ regulering.
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•
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Hvis der opnås enighed om, at der på den baggrund er behov for at
korrigere kommunernes økonomiske rammer for 2005, sker dette i
form af en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2005 på bloktilskudsaktstykket vedr. 2006.

Amtsrådsforeningen

Regeringen

Amtsrådsforeningen

Amternes økonomi 2005
11. juni 2004
1. Indledning
For at sikre stabiliteten i dansk økonomi er det afgørende, at udviklingen
i både stat, amter og kommuner flugter med de overordnede samfundsøkonomiske målsætninger. Regeringen har tilkendegivet, at der i 2005 er
plads til en realvækst i det samlede offentlige forbrug i stat, amt og kommune på 0,5 pct.
Amtsrådsforeningen tager regeringens økonomiske politik til efterretning.
Rammerne for udgiftsvæksten er strammere end de foregående år, men
det afsatte råderum til real udgiftsvækst og det potentiale der vil kunne
frembringes via effektiviseringsinitiativer, vil fortsat kunne øge aktiviteten
og kvaliteten på de amtslige serviceområder.
Det er et fælles ansvar for staten og amterne at afstemme borgerens forventninger til den amtslige service med de økonomiske muligheder.
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om at tillægge det afgørende
betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at amternes udgifter i
2005 både i budgetterne og i regnskaberne ligger inden for rammerne af
aftalen.
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at en løbende dialog
mellem parterne er en forudsætning for, at der sker den nødvendige koordinering af udviklingen i de offentlige serviceudgifter. Amtsrådsforeningen og regeringen er i den forbindelse enige om løbende at følge op
på aftalen.
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2. Skattestoppet
Regeringen lægger afgørende vægt på, at amternes beskatning ikke stiger i
2005. Skattestoppet gælder for amterne under et. Eventuelle stigninger i
den gennemsnitlige amtslige udskrivningsprocent vil blive neutraliseret
fuldt ud, jf. lov nr. 94 af 12. februar 2003.
Amtsrådsforeningen har tilkendegivet, at amtslige udgifter bør finansieres
af amtslige skatter og at ændringer i amternes udgifter må afspejles i amternes skatter.
3. Amternes økonomi i 2005
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at der med nedenstående
forudsætninger er sikret samlet balance i amternes økonomi i 2005:
•

Det forudsættes, at amternes nettodriftsudgifter i 2005 udgør 84,8
mia. kr., svarende til en realvækst i amterne på 1,0 mia. kr. i forhold
til budget 2004. Hertil kommer udgiftsvirkningen af reguleringer i
medfør af DUT-princippet. Amterne har herudover mulighed for at
tilvejebringe et råderum til serviceforbedringer gennem omprioriteringer og effektiviseringer, herunder ved digitalisering.

•

Der er enighed om, at princippet i de årlige økonomiforhandlinger er,
at ubalancer i amternes økonomi neutraliseres. Det amtskommunale
bloktilskud udgør i 2005 14.031 mio.kr. svarende til 12.348 for amterne. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet. Amternes bloktilskud er midlertidigt forhøjet med 2.508 mio. kr. i 2005
for at sikre balance i økonomien med uændret udgiftsniveau i forhold
til 2004.

•

For at finansiere den aftalte realvækst er bloktilskuddet endvidere
forhøjet med 900 mio. kr. fra 2005. Hertil kommer en forhøjelse af
den aktivitetsafhængige sygehuspulje på 112 mio.kr. på landsplan
heraf ca. 100 mio.kr. i amterne i 2005.

•

Der er således en samlet aktivitetsafhængig pulje på 1.246 mio.kr. til
finansiering af aktivitet på sygehusområdet på landsplan i 2005, sva-

30

Amtsrådsforeningen

rende til ca. 1.114 mio.kr. i amterne. Den aktivitetsafhængige pulje
udmøntes som anført i bilag om principper for fastlæggelse af baseline
for 2005.
•

Der er enighed om at bloktilskuddet og den aktivitetsafhængige sygehuspulje sikrer finansiering af det aftalte udgiftsniveau i 2005 med
uændret gennemsnitlig udskrivningsprocent.

•

Der er i aftalen finansieret et nettoanlægsniveau på 3,5 mia.kr. i 2005.
Låneadgangen til anlæg på sygehusområdet vil i 2005 være forøget til
50 pct. Det sker for at fremme strukturtilpasninger, der kan medvirke
til at øge kvalitet og effektivitet.

•

Der er enighed om at fastsætte en lånedispensationsramme for særligt
vanskeligt stillede amter, heunder amter med likviditetsvanskeligheder. Der fastsættes en maksimal løbetid på 10 år for disse lån. Dispensationsrammen udgør 100 mio.kr.

•

Der afsættes i lighed med 2003 og 2004 en særlig låneramme på 100
mio. kr. i 2005 med henblik på – efter nærmere retningslinier - at
fremme fagligt begrundede offentlig-private samarbejdsprojekter og
større allerede besluttede infrastrukturprojekter. Uforbrugte midler fra
2003 og 2004 overføres til 2005.

•

Der gennemføres i 2004, jf. aftalen om amternes økonomi for 2004,
en foreløbig midtvejsregulering af medicingarantien for 2004 på -2,2
mio.kr. svarende til halvdelen af den skønnede afvigelse fra det i aftalen forudsatte niveau.

•

På baggrund af regnskabstallene for 2003 gennemføres i 2004 en
endelig regulering af medicingarantien for 2003 på -33 mio.kr., jf.
aftalen om amternes økonomi for 2003 og 2004. Reguleringen udgør
halvdelen af forskellen mellem det forudsatte niveau og de faktisk afholdte medicinudgifter.

•

Det er lagt til grund for aftalen, at amternes medicinudgifter i 2005
udgør 5.944 mio.kr. Halvdelen af en eventuel afvigelse mellem dette
beløb og udgifterne i regnskabet for 2005 reguleres over bloktilskuddet i 2006 med en foreløbig midtvejsregulering i 2005.
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•

Der afsættes af det amtskommunale bloktilskud en forhøjelse af tilskuddet til Bornholms Regionskommune i medfør af udligningslovens §22, stk. 3 på 8 mio.kr.

•

Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
i amterne lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for de selvangivne indkomster fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2002 til
2005 udgør 10,9 pct., og at fremskrivningsprocenten for ejendomsværdiskatten for 2002 til 2005 fastsættes til 6,4 pct. Der er i beregningsgrundlaget for fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget korrigeret for virkningen af beskæftigelsesfradraget og suspension af SPbidraget. De byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af indførelsen af beskæftigelsesfradraget neutraliseres via individuelle tilskudsreguleringer.

•

Regeringen vil søge tilslutning til, at forhøje det amtskommunale
bloktilskud fra 2005 og frem med 102,4 mio.kr., svarende til det
skønnede provenutab for den amtskommunale sektor i 2005 som følge af Lov 1211 af 27. december 2003 om nedsættelse af den amtskommunale grundskyldspromille, i relation til reduktioner af statslige
bevillinger til konsulentordninger i landbruget.

•

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget
for beregning af grundskyld. Det er forudsat, at reguleringsprocenten
ved beregning af loftet for 2005 vil blive fastsat til 6,5 pct.

•

Der er i det beregningsmæssige udgangspunkt for aftalerne taget højde for de ændrede forudsætninger for den kommunale p/l, herunder
den højere end forventede udmøntning af reguleringsordningen på
det kommunale område pr. april 2004. Der er enighed om, at amterne ved deres lønpolitik skal tilstræbe, at den forudsatte reststigning
realiseres så utilsigtede stigninger, som følge af en højere end forventet reguleringsordning, undgås.

•

Da 2005 er det første år i en ny overenskomstperiode er budgetvirkningen af en ny overenskomst på det kommunale område endnu ikke
kendt. Der er beregningsteknisk forudsat en budgetvirkning af overenskomsterne i 2005 på 2¾ pct.
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•

Arbejdsskadereformen trådte i kraft i 2004. Udgiftsniveauet hæves
med 22 mio. kr. svarende til den skønnede udgiftsvækst fra 2004 til
2005. Der foreligger endnu ikke nye data, der giver grundlag for at
revurdere reformens faktiske virkninger.

Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at omfanget af statslige
puljer så vidt muligt bør begrænses, og at dette navnlig gælder efter vedtagelsen af amternes budgetter. Der er principiel enighed om, at der i forbindelse med puljer, som forudsætter anlæg bør afsættes permanent finansiering til de heraf afledte driftsudgifter. Ved puljers udløb forudsættes det
– med mindre andet aftales – at aktiviteten indstilles, eller at midlerne
overføres til bloktilskuddet.
Anlæg
Der er enighed mellem Amtsrådsforeningen og regeringen om, at det er
vigtigt at sikre, at de anlægsinvesteringer som amterne foretager er hensigtsmæssige i en ny offentlig struktur.
Folketinget har i forbindelse med forårspakken vedtaget Lov 192,
som giver mulighed for, at indenrigs- og sundhedsministeren kan regulere
anlægsvirksomheden i kommuner og amtskommuner hvor samfundsøkonomiske årsager og udviklingen i den kommunale økonomi giver behov
for dette.
Amtsrådsforeningen tager til efterretning, at den gældende godkendelsesordning, hvor bl.a. ikke budgetterede anlægsinvesteringer skal godkendes,
videreføres for 2005 og 2006. Hvis amternes budgetter overstiger det aftalte niveau under ét, vil godkendelsesordningen for 2005 tillige omfatte
anlægsbudgettet for amter, hvor anlægsinvesteringerne overstiger det i
budget 2004 angivne anlægsbudget reguleret for prisstigninger.
4. Principper for realisering af potentialerne ved digitalisering
Danmark står stærkt i forhold til en offensiv anvendelse af ny teknologi
og er langt fremme med etableringen af den grundlæggende ITinfrastruktur, der gør det muligt at anvende tværoffentlige digitale løsninger.
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Der er enighed mellem regeringen og Amtsrådsforeningen om, at digitalisering af den amtslige opgavevaretagelse vil kunne bidrage til at realisere
effektiviseringsgevinster i 2005 og frem.
Som udgangspunkt for reguleringer som følge af digitaliseringsprojekter
gælder DUT-reglerne.
For projekter, der ikke er en følge af regelændringer tilfalder effektiviseringsgevinsten amtet. Det er vigtigt, at man allerede i forbindelse med
beslutningen om igangsættelsen af projektet, fastlægger effektiviseringspotentialet og at amtet hjemtager gevinsten.
5. Strategi for effektivisering og økonomistyring
Set i lyset af de begrænsede vækstrammer, er regeringen og Amtsrådsforeningen enige om at styrke det fælles fokus på økonomistyring og effektiv
opgavevaretagelse, jf. særskilt bilag.
For at tilvejebringe et grundlag for en mere præcis opfølgning igangsættes
følgende initiativ:
•

Som supplement til amternes kvartalsvise indberetning af regnskabstal
– indberettes forventede regnskabstal til Indenrigs- og Sundhedsministeriet primo august og november. Disse tal vil indgå som grundlag
for Finansministeriets konjunkturvurderinger. De forventede regnskabstal suppleres af en redegørelse fra de enkelte amtsråd over de væsentligste regnskabsafvigelser. Den konkrete tilrettelæggelse aftales
nærmere.

Der er endvidere mellem regeringen og Amtsrådsforeningen enighed om,
at bedre dokumentation af den amtslige opgavevaretagelse og mere systematiske evalueringer af økonomistyring og effektivitet vil kunne bidrage
til at borgerne får den bedst mulige service for pengene.
•
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•

Der er enighed om, at igangsætte et udvalgsarbejde som skal opstille
forslag til udmøntning af klare mål og åbenhed i amterne som led i en
justering af konceptet for sammenlignelig brugerinformation.

På sundhedsområdet er der allerede iværksat et lignende arbejde. Der er
enighed om, at styrke åbenheden om kvaliteten i sygehusvæsenet ved i
2004 at påbegynde offentliggørelse og formidling af relevante kvalitetsinformationer i overensstemmelse med formidlings-principper og initiativer, som er anbefalet af den fælles arbejdsgruppe om formidling af informationer om kvalitet i sygehusvæsenet.
Regeringen og Amtsrådsforeningen er endvidere enige om via indberettede data til landspatientregistret, at styrke en landsdækkende monitorering
og åbenhed (offentliggørelse) vedrørende kvaliteten af hygiejnen og
især hospitalsinfektioner på landets sygehuse. Der er derudover enighed
om at afklare de datamæssige forudsætninger for, at der kan ske egentlig
sammenligning af kvalitetsdata på tværs af sygehuse/afdelinger.
6. Sundhed
Der er i de senere år sket en målrettet udbygning af sygehusvæsenet. Der
er gennemført en udbygning af indsatsen på blandt andet hjerte-, kræftog psykiatriområdet ligesom der er opnået et betydeligt fald i den gennemsnitlige ventetid til undersøgelse og behandling for somatiske patienter.
Aktiviteten i sygehusvæsenet er øget betragteligt. I 2003 blev der opereret
ca. 70.000 flere end i 2001. Dette har medført en reduktion i de fremadrettede ventetider for de 18 centrale operationer, som opgøres i VenteInfo
systemet, og som dækker omtrent en femtedel af den samlede aktivitet.
Den fremadrettede ventetid for de 18 operationer er i gennemsnit faldet
fra 27 uger i juli 2002 til 20 uger i marts 2004 svarende til en reduktion
på 23 pct.
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om at patienterne skal møde
et sundhedsvæsen, der i alle henseender er effektivt og velfungerende, og
hvor service og kvalitet er i højsædet.
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Der er enighed om, at der for indlagte og kroniske patienter skal tilknyttes faste, navngivne kontaktpersoner til patientens forløb igennem sygehusene for dermed at øge kvalitet, sammenhæng og tryghed.
Indførelsen af det udvidede frie valg ved mere end to måneders ventetid
har givet patienterne flere valgmuligheder og mulighed for at blive behandlet hurtigere. For yderligere at styrke patienternes information om
behandlingstilbud mv. skal patienterne fra 2005 aktivt informeres om
mulighederne for frit valg, jf. Lov nr. 441 af 9. juni 2004.
Der er i forlængelse af aftalen for 2004 gennemført en fælles evaluering af
det udvidede frie sygehusvalg. Evalueringen viser, at der blandt patienter
og offentlige og private sygehuse er generel tilfredshed med ordningen.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen iværksætter på
baggrund af evalueringen visse tekniske justeringer, blandt andet med
henblik på at sikre private sygehuses rapportering til Landspatientregistret
og Venteinfo.
6.1 Sygehuse
Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at anvende 105 mio.kr. i hvert
af årene 2005 og 2006 til en styrket indsats overfor den ældre medicinske
patient, herunder til sikring af øget sammenhæng på tværs af behandlingssystemet, til øget kvalitet i medicineringen og til målrettede initiativer
mod ældrerelaterede sygdomme. Den nærmere udmøntningen af de ekstra midler er endnu ikke foretaget. Der er enighed om, at midlerne skal
udmøntes inden udgangen af august 2004 hvis midlerne skal kunne indarbejdes i amternes budgetter for 2005.
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at der i 2005 afsættes
yderligere 520 mio.kr. til en forstærket generel indsats på sundhedsområdet eksklusiv sygesikringsmedicin, herunder til videreuddannelsen af speciallæger, indsatsen på kræftområdet, det medicinske område, fosterdiagnostik, hospice mv.
Herudover forøges den aktivitetsafhængige pulje med 112 mio.kr. på
landsplan, svarende til ca. 100 mio.kr. i amterne. De statslige puljemidler
vil i 2005 dermed samlet udgøre 1.246 mio.kr., svarende til ca. 1.114
mio.kr. i amterne. Puljen udmøntes i overensstemmelse med de princip36
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per for fastlæggelse af baseline for 2005 som er beskrevet i bilag herom.
Under forudsætning om fuld udnyttelse af den afsatte pulje vil der være
mulighed for en vækst i aktiviteten på 1,6 pct. i forhold til 2004. Hertil
kommer den mulige udvidelse af kapaciteten på sygehusene, der ligger i
det generelle løft på 520 mio.kr.
For at sikre, at udvidelser af sygehusaktiviteten ikke bidrager til en varig
fordyrelse af sygehusenes produktion holdes takstniveauet i de statslige
puljer som i 2004 på 70 pct. af DRG-taksterne, jf. bilag om principper
for fastlæggelse af baseline for 2005. Takstniveauet afspejler et skønnet
gennemsnitligt niveau for de faktiske marginale omkostninger og forudsætter derfor ikke amtslig medfinansiering.
Med hensyn til aftaler med private sygehuse/klinikker om behandling af
fritvalgspatienter, er regeringen og Amtsrådsforeningen enige om at der
bør tages højde for, at de faktiske omkostninger kan variere og ofte vil
være lavere end de gennemsnitlige omkostninger.
Fortsat anvendelse af takststyring af sygehusene
I forlængelse af økonomiaftalerne for 2004 er der igangsat en proces i
amterne hen imod øget brug af takststyring der blandt andet kan medvirke til at sikre fokus på aktivitet og omkostninger i de udførende led på
sygehusene. Amternes budgetter for 2004 lever op til målsætningen om at
amterne i 2004 skal afregne 20 pct. af sygehusaktiviteten efter takster.
Regeringen har tilkendegivet, at ville tilstræbe ensartede betingelser for
takststyring i amterne og H:S.
Som aftalt i økonomiaftalen for 2004 evalueres erfaringerne med amternes anvendelse af takststyring i 2005. Som led heri evalueres, hvordan de
aftalte principper for takststyring er udmøntet i praksis, og hvordan takststyringen, herunder i form af de statslige meraktivitetspuljer, har påvirket
produktions- og økonomistyring på sygehusene.
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at arbejdet med at udvikle takststyring på sygehusene skal fortsætte. Evalueringen i 2005 vil således danne grundlaget for de videre målsætninger i de kommende år.
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Regeringen og Amtsrådsforeningen er endvidere enige om fortsat at prioritere udviklingen af redskaberne til anvendelse ved takststyring samt produktivitets- og effektivitetsmålinger højt.
De centrale sundhedsmyndigheder og sygehusejerne vil i styregruppen for
dokumentation i sundhedsvæsenet og i DRG-styregruppen fremme udviklingen af styrings- og evalueringsværktøjer for herigennem at skabe
øget gennemsigtighed i forhold til den tilvejebragte aktivitet og heraf følgende ressourceanvendelse. Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige
om, at videreudviklingen af DRG-systemet også skal understøtte de behov, som sygehusejerne har vedrørende udvikling af systemet til brug for
varetagelsen af ledelsesopgaver mv. i sygehusvæsenet.
Præcis registrering og dokumentation af omkostningerne og aktivitet er et
væsentligt element i styringen af sygehusvæsenet. Sygehusejerne og Sundhedsstyrelsen samarbejder fortsat om at udvikle marginaltakster.
Speciallægereformen
Der er siden 2001 gradvist afsat midler til forberedelse og implementering
af speciallægereformen og til merudgifter til lægelig videreuddannelse i
øvrigt. Der er enighed om, at de faktiske merudgifter til og med 2004
dermed er kompenseret. Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om,
at der inden for de afsatte midler til sundhedsområdet er taget højde for
de afledte merudgifter i 2005 inklusiv den forventede stigning i antallet af
tværfaglige kurser i speciallægeuddannelsen.
Amtsrådsforeningen og regeringen er enige om, at de indholdsmæssige
krav til bl.a. forskningstræningselementet, vejledning og evaluering m.v. i
den nye speciallægeuddannelse vil blive tilpasset de skønnede merudgifter
på op til 100 mio.kr. i 2005.
Finansieringen af de tværfaglige kurser i speciallægeuddannelsen overføres
til amterne mod kompensation.
Styrkelse af den centrale specialeplanlægning
Der er enighed om, at der for at tilgodese kvalitet, sikkerhed og effektivitet er behov for en stærkere central sundhedsfaglig koordinering.
Der er enighed om en dynamisk specialeplanlægning baseret på dialog
mellem Sundhedsstyrelsen og sygehusejerne, der sikrer på den ene side
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hensynet til at højt specialiseret behandling samles på de relevante sygehuse og afdelinger, og at der på den anden side sker en decentralisering af
behandlingen, når teknologi og ressourcer tillader det, så behandlingen
under hensyn til kvalitet og sikkerhed ydes så tæt på patienterne som muligt.
Specialeplanlægningen bør principielt omfatte al behandling der foregår
for offentlige midler.
Faglige vejledninger mv.
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at der fremover forud for
de centrale sundhedsmyndigheders udarbejdelse af faglige vejledninger
mv. skal være en forudgående drøftelse af de økonomiske muligheder for
udvikling af det pågældende fagområde.
Amtsrådsforeningen har tilkendegivet, at der bør ske en ligestilling af universitetshospitalerne med hensyn til de særlige tilskud på finansloven, der
hidtil er tilgået Rigshospitalet til sikring af opgaven som sundhedsvidenskabeligt udviklingscenter. Regeringen har tilkendegivet, at der er taget
højde herfor i udspillet om en ny kommunal struktur.
Den danske kvalitetsmodel
Regeringen og amterne har aftalt, at der skal udvikles en dansk kvalitetsmodel, som kan danne grundlag for sundhedsvæsenets fortsatte udvikling
af kvaliteten, herunder også understøtte arbejde med styrkelse af patientsikkerheden.
Amterne finansierer i dag bl.a. projektet om Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) og Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), som begge er
landsdækkende kvalitetsprojekter.
Arbejdet med den danske kvalitetsmodel er nu udviklet så langt, at der er
grundlag for et udbud m.h.p. at finde en udenlandsk samarbejdspartner,
som kan bistå med videreudvikling samt akkreditering. Det udviklingsarbejde er sket under ledelse af en styregruppe, hvor Sundhedsstyrelsen har
haft formandskab og sekretariat. Parterne er enige om, at arbejdet med
indgåelse af kontrakt med en akkrediteringsorganisation mm. færdiggøres
i regi af ovennævnte styregruppe.
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Med henblik på den fortsatte drift og udvikling af kvalitetsarbejdet etablerer parterne en ny organisation med egen bestyrelse og eget sekretariat. En
sådan organisationsmodel er anvendt i forbindelse med etableringen af
den offentlige sundhedsportal.
Bestyrelsen får 6 medlemmer. Sygehusejerne (amter og H:S) udpeger 3,
Sundhedsstyrelsen udpeger 2 og Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1.
KL kan udpege en observatør. Sundhedsstyrelsen udpeger formanden for
bestyrelsen.
I det omfang Sundhedsstyrelsen med baggrund i de opgaver, styrelsen er
pålagt i centralstyrelsesloven eller anden relevant lovgivning, finder det
nødvendigt at formulere specifikke krav til indholdet i kvalitetsmodellen,
eksempelvis krav til standarder og indikatorer, skal sådanne krav indarbejdes i modellen.
Parterne er enige om, at arbejdet skal gennemføres inden for en samlet
årlig ramme på 20 mio. kr. De centrale sundhedsmyndigheder og sygehusejerne finansierer hver halvdelen.
Bestyrelsen aflægger hvert år i maj måned en rapport om arbejdet.
6.2 Medicin m.v.
Medicinområdet
Udviklingen i medicinudgifterne lægger fortsat beslag på en betydelig del
af det økonomiske råderum. Regeringen og Amtsrådsforeningen er derfor
enige om fortsat at understøtte initiativer, der kan medvirke til en effektiv
og rationel anvendelse af lægemidler. Herunder er der enighed om, at
anbefalingerne fra af Udvalget om Medicintilskud, giver et godt grundlag
for at iværksætte konkrete initiativer som vil kunne begrænse udgiftsvæksten på medicinområdet.
Udviklingen af elektroniske værktøjer som Ordiprax og den Personlige
Elektroniske Medicinprofiler understøtter amters og lægers arbejde med
at sikre kvalitet, compliance og rationel ordination på lægemiddelområdet.
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Der er enighed om at fremskynde etableringen af elektroniske personlige
medicinprofiler, samt den centrale receptbank og andre lignende ITværktøjer mest muligt. Der er endvidere enighed om at udviklingen af
disse systemer sker i et gensidigt forpligtende samarbejde mellem amterne
og de statslige myndigheder. Der er endvidere enighed om, at den Personlige Elektroniske Medicinprofil præsenteres på Sundhed.dk.
Elektroniske patientjournaler (EPJ)
Det indgik i økonomiaftalen for 2003, at amterne inden udgangen af
2005 skal indføre elektroniske patientjournaler. Der enighed om, at indførelse af elektroniske patientjournaler til denne dato eller snarest derefter
fortsat er målsætningen.
For at sikre en koordineret fremdrift mellem de amtslige EPJ-projekter og
udviklingen af de centrale dokumentationssystemer samt G-EPJ er der
etableret en styregruppe for EPJ. Styregruppen har deltagelse af Indenrigsog Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningen. Finansministeriet indtræder i styregruppen. Der udarbejdes inden årsskiftet
en justeret fælles plan for det videre arbejde.
Det er væsentligt, at den fortsatte indførsel af EPJ baserer sig på de fælles
standarder. For at sikre en løbende og stabil implementering af EPJ systemer i amterne, er det nødvendigt med fast definerede standarder, der er
klinisk afprøvede (G-EPJ). På baggrund af den kliniske afprøvning fastlægges G-EPJ senest i november 2004 for en periode. Regeringen og
Amtsrådsforeningen er enige om at anbefale amterne at afvente yderligere
udbud indtil G-EPJ-standarden er fastlagt i november 2004.
Der er opmærksomhed på, at nogle amter allerede har velfungerende EPJløsninger. Under hensyn til de investeringer, som allerede er foretaget er
der aftalt tekniske løsninger, som gør det muligt i en overgangsperiode at
give også brugere af disse systemer nogle af de fordele, der vil være ved de
fælles standarder.
Det fulde potentiale ved digitalisering af patientjournalerne kan kun realiseres, såfremt EPJ-projekter anskues som organisationsudviklingsprojekter
i de enkelte amter. Potentialerne understøttes af at der skabes sammenhæng mellem de amtslige EPJ-løsninger og de centrale dokumentationssystemer (forløbsbaseret landspatientregister og DRG-systemerne).
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Ambulanceudbud
Som følge af kendelsen fra Klagenævnet for Udbud om at ambulancekørsel er en udbudspligtig ydelse, er regeringen og Amtsrådsforeningen enige
om at vurdere behovet for tilpasning af reglerne med henblik på at tilvejebringe de fornødne rammer for en udbudsproces.
Psykiatri
Der er gennem psykiatriaftalen for 2003–2006 skabt mulighed for at fastholde og fortsætte udbygningen af psykiatrien. Der er enighed mellem
regeringen og Amtsrådsforeningen om, at amterne herudover indenfor det
afsatte råderum kan prioritere en øget indsats for tilbud til mennesker
med sindslidelse, der har begået kriminalitet, og til psykisk svage børn og
unge, herunder til børn og unge med spiseforstyrrelser.
7. Socialområdet
Handicapområdet
Det er fortsat regeringens og Amtsrådsforeningens fælles målsætning at
sikre en bedre målretning af indsatsen og en stabil udgiftsudvikling på
handicapområdet. Regeringen og Amtsrådsforeningen vil i fællesskab
arbejde videre med at udarbejde en strategi til støtte herfor.
Handicapboliger
I forlængelse af økonomiaftalen og satspuljeaftalen for 2004 blev afsat ca.
550 mio. kr. i årene 2004-2006 til etablering og modernisering af handicapboliger, herunder til afledte merudgifter til service og pleje i det første
år. Amtsrådsforeningen har tilkendegivet, at usikkerhed om finansieringsmulighederne påvirker amternes brug af de afsatte anlægspuljemidler. Regeringen vil drøfte dette med satspuljepartierne.
Der er afsat 50 mio.kr.i 2003 og 100 mio.kr. årligt i 2004-2006 til en
lånepulje for amter og kommuner til renovering og nybyggeri af handicapboliger efter serviceloven samt deponeringsfritagelser ved leje af handicapboliger opført og ejet af pensionskasser og private bygherrer. De puljemidler fra 2003 og 2004, som ikke er udmøntet, overgår til lånepuljen i
2005.
Der er enighed om, at det er vigtigt, at der er en passende balance mellem
på den ene side hensynet til, at der ikke opstår institutionslignende enkla42
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ver, og på den anden side hensynet til at sikre nærhed mellem botilbuddene og mulighederne for at tilbyde fælles aktiviteter mv.
Styrkelse af partnerskaber med frivillige sociale organisationer
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at det er hensigtsmæssigt
med et velfungerende samspil mellem amterne og de frivillige sociale organisationer om løsningen af sociale opgaver, samt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et idékatalog om mulighederne for at
inddrage frivillige sociale organisationer som supplement ved løsningen af
de amtslige opgaver. Udvalget drøfter endvidere, hvordan de kommende
§ 115 redegørelser kan blive et mere offensivt instrument i udviklingen af
samarbejdet.
Strategigruppe om digital forvaltning på det sociale område
Der er enighed om, at en national strategigruppe skal udvikle en samlet
strategi for digital forvaltning på det sociale område. Strategien skal sikre
en øget sammenhæng i kommunikationen mellem de forskellige sociale
sektorer og på tværs af social og bl.a. sundhedsområdet og understøtte
moderniseringen af opgaveløsningen og organiseringen af den sociale sektor. Strategigruppen vil have deltagelse af Socialministeriet (formand),
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Den Digitale Taskforce samt KL, Amtsrådsforeningen samt Københavns og Frederiksberg
kommuner. Strategien vil blive udarbejdet i overensstemmelse med strategien for digital forvaltning. Arbejdet afsluttes med udgangen af 1. kvartal 2005.
Opfølgning på grænsefladerapporten
Regeringen vil sammen med KL og Amtsrådsforeningen se nærmere på
mulighederne for at arbejde videre med og gennemføre grænsefladerapportens anbefalinger inden for de nuværende økonomiske rammer med
henblik på at sikre et hensigtsmæssigt samspil mellem retspolitiske og
social- og sundhedspolitiske hensyn
8. Gymnasiereformen
Elevtallet i det almene gymnasium stiger som følge af større ungdomsårgange. Det almene gymnasium indtager en central placering i det danske
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uddannelsessystem mellem folkeskolen og de videregående uddannelser.
Regeringen og amterne er enige om, at denne rolle skal fastholdes.
Med vedtagelsen af gymnasiereformen i 2003 er der taget et væsentligt
skridt i retning af fornyelse, udbygning og styrkelse af kvaliteten i det
almene gymnasium. Reformen træder i kraft i august 2005 og gennemføres udgiftsneutralt. Amtsrådsforeningen vurderer, at reformen vil kunne
afføde et vist behov for tilpasninger af de fysiske rammer til nye undervisnings- og arbejdsformer.
Reformen øger amternes koordinerende funktion i forhold til udbud af
studieretninger og valgfag, så elevernes valgmuligheder styrkes og adgangskravene til de videregående uddannelser kan opfyldes. Den eksisterende detailstyring af de enkelte gymnasier, herunder timestyringsmodellen afløses af målstyring, og øget krav om samspil mellem de enkelte fag.
Det forudsætter væsentlige ændringer i de gældende overenskomster.
9. Øvrige områder
Regelforenkling
Regeringen, KL og Amtsrådsforeningen er enige om, at regelforenkling og
lettelser af administrative byrder skal prioriteres højt. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, som får til opgave at undersøge mulighederne for at
forenkle reguleringen af kommunernes og amternes administrative processer.
Omkostningsbaserede bevillinger
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at der på nuværende
tidspunkt ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag til at træffe en eventuel
beslutning om overgang til omkostningsbaserede bevillinger i den kommunale sektor og at en eventuelt overgang til omkostningsbevillinger først
bør gennemføres efter implementeringen af en ny kommunal struktur.
Der igangsættes et antal pilotprojekter med anvendelse af omkostningsbaserede bevillinger med henblik på at indhøste praktiske erfaringer.
Omkostningsbaserede regnskaber
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at fra regnskab 2005
udbredes omkostningsregistrering til alle områder i den kommunale kon44

Amtsrådsforeningen

toplan, og immaterielle aktiver erhvervet mod vederlag omfattes af den
kommunale statusbalance. Det er frivilligt at registrere varebeholdninger og hensatte forpligtelser (ekskl. tjenestemandspensioner).
Digital Forvaltning
Til finansiering af Den Digitale Taskforce afsættes af amternes bloktilskud 5 mio.kr. i 2006. Ved projektets udløb tilbageføres eventuelle overskydende midler til bidragsyderne.
Finansiering af patientklagenævnet
Regeringen vil søge tilslutning til at finansieringen af Patientklagenævnet
overgår til amterne, således at der fremover opkræves en standardtakst pr.
klage, som indbringes til Patientklagenævnet fra borgere i de respektive
amter. Ændringen vil være omfattet af DUT-princippet.
Kollektiv trafik
Ved fastsættelsen af balancetilskuddet for 2005 er det lagt til grund, at
taksterne i den kollektive trafik følger pris- og lønudviklingen. Eventuelle
takststigninger vil være udtryk for en lokal prioritering og vil ikke være en
konsekvens af økonomiaftalen for 2005. Amtsrådsforeningen har tilkendegivet, at der er udsigt til et større passagerfrafald end forventet i den
kollektive trafik og at dette afføder et økonomisk pres, som kan modgås
ved takststigninger, øget tilskud, kapacitetstilpasninger eller effektiviseringer.
Miljø
Regeringen og amtsrådsforeningen er enige om, at implementeringen af
vandrammedirektivet i de kommende år vil betyde et øget ressourceforbrug i amterne. Regeringen har tilkendegivet, at der afsættes 4,0 mio. kr.
for den første del af basisanalysen af vanddistrikterne som amterne skal
lave i 2004. Der er enighed om, at ambitionsniveauet på miljøområdet
må tilpasses de afsatte midler. Det er Miljøministeriets vurdering, at niveauet for basisanalysen opfylder EU's krav.
Arbejdsmiljøreform
Som et led i arbejdsmiljøreformen afskaffes BST-pligten for amtskommunale arbejdsgivere pr. 1. juli 2005 og amternes bloktilskud reduceres
som følge heraf. Amterne har bl.a. brugt de hidtil lovpligtige BST-ydelser
i en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Regeringen og Amtsrådsforeningen
er enige om, at ophør af BST-pligten giver anledning til at tilpasse udgif45
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terne i amternes forebyggende arbejdsmiljøindsats, svarende til bortfaldet
af ydelserne fra BST, hvis reformen skal være udgiftsneutral for amterne.

46

Amtsrådsforeningen

Amtsrådsforeningen
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Finansministeriet

Bilag 1
Opfølgningsprocedure for de årlige aftaler om amternes økonomi
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at det er af afgørende
betydning for det særlige danske aftalesystem, at de indgåede aftaler respekteres. I dette års aftale er der derfor en række initiativer, der skal styrke den opfølgende indsats.
Med henblik på at styrke den løbede dialog og sikre kontinuerlig opfølgning på aftalerne for amternes økonomi iværksættes følgende:
•

Der afholdes i slutningen af året et møde på politisk niveau. Mødet
finder sted i forlængelse af vedtagelsen af de amtslige budgetter. Finansministeriet indkalder kvartalsvist til møder på embedsmandsniveau.

•

Den primære hensigt med møderne er at følge udviklingen i amternes
økonomi med henblik på at sikre at de aftalte udgiftsniveauer overholdes og drøfte spørgsmål af fælles interesse.

•

Indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af de kvartalsvise regnskabstal, amtsrådenes forventninger til de endelige regnskaber
samt amternes likviditet vil være et væsentligt bidrag i vurderingerne.
Øvrige tilgængelige data vil ligeledes blive inddraget. Amtsrådsforeningen og regeringen er i den forbindelse enige om at arbejde for
bedre og hurtigere opdateret datagrundlag.

•

På de faste møder vil endvidere blive fulgt op på den øvrige del af
aftalerne, herunder fremdriften af arbejdsgrupper mv. og afrapporteringen herfra. Øvrige ministerier vil deltage heri i nødvendigt omfang.
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•
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Der etableres et fælles dialogforum mellem Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Amtsrådsforeningen som i fællesskab – og i dialog med kommuner og amter – iværksætter initiativer,
der skal afdække årsagerne til de tilbagevendende budgetoverskridelser
og bidrage til øget opmærksomhed om økonomistyring, effektivisering og prioritering.
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Amtsrådsforeningen
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Finansministeriet

Bilag 2
Principper for udbetaling af penge fra den statslige
aktivitetspulje og baseline i 2005
Udgangspunktet for fastlæggelsen af forudsætningerne for udbetaling af
penge fra den statslige aktivitetspulje i 2005 er, at der sker en videreførelse
af den i 2004 anvendte model.
Amternes takststyringsmodeller er alle baseret på en løbende opgørelse af
baseline og aktivitet ud over baseline. Derfor er det nødvendigt, at frister
og aftaler med hensyn til fastlæggelse af baseline, offentliggørelse af aktivitetsopgørelser og afslutning af årets puljer overholdes.
Dækningsområde for puljemidlerne
De statslige puljemidler vedrører al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en amtskommune ved egne eller fremmede sygehuse, på private klinikker m.v.
Desuden indgår en række nærmere definerede ydelser på speciallægeområdet, som substituerer sygehusbehandling. Fertilitetsbehandling og kunstig befrugtning, sterilisation, alternativ og eksperimentel behandling på
private sygehuse m.v. samt alkoholbehandling er undtaget.
Opgørelse af baseline mv. for den statslige aktivitetspulje
Opgørelsen af aktivitet ud over den fastsatte baseline sker på samme måde
som i 2004. Det indebærer, at baselineproduktionen for hvert amt fastlægges på baggrund af den sygehusproduktion, der fandt sted i amtet i
2004, dog ikke mindre end baseline 2004, korrigeret for produktivitet,
budgetvirkninger af økonomiaftalen for 2005 m.v.
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Eventuel aktivitet ud over puljeloftet for 2004 indregnes i baseline for
2005 med 30 pct. Parterne er enige om inden udgangen af 2004 at drøfte
om der er særlige forhold der taler for at fravige denne model.
Amternes baselines (op-)justeres løbende over året for manglende indberetninger i baselineperioden. Den endelige baselineopgørelse foretages
sammen med tilskudsopgørelsen pr. den 1. april 2006.
Der kan foretages justeringer af baseline for strukturrationaliseringer m.v.
i sygehusvæsenet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer herfor. Amterne kan løbende fremsende ansøgning om justeringer af baseline dog senest inden den 1. marts 2006. Indenrigs- og
Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen drøfter retningslinierne i
2004 med henblik på at sikre, at retningslinierne fortsat understøtter amternes tilskyndelse til fortsatte strukturrationaliseringer i sygehusvæsenet.
Der indledes et samarbejde om tilrettelæggelsen af Sundhedsstyrelsens
kontrol med baseline, aktivitet m.v.
Opgørelse af baseline og aktivitet afsluttes senest den 1. april 2006 under
forudsætning af at amternes inddatamateriale foreligger senest 1. marts
2006.
Der udmeldes såkaldte budgettakster for nye behandlinger mv. af væsentligt omfang og betydning.
Aktivitetsopgørelser og baseline
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen er enige om
vigtigheden af, at der hver den 10. i måneden foreligger opgørelser af aktivitet m.v. til amterne.
Sundhedsstyrelsen beregner en foreløbig baseline for 2005 senest den 15.
april 2005 under forudsætning af, at såvel amternes inddatamateriale som
ansøgninger om justeringer af baseline for 2004 foreligger senest 1. marts
2005.
Registreringer og værdistigninger pr. kontakt
Der fastlægges i 2005 et creeploft på 1,5 pct.
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Produktivitetskrav
Der indregnes et produktivitetskrav på 1,5 pct. fra 2004 til 2005 svarende
til den almindelige produktivitetsudvikling i samfundet. Kravet har til
formål at sikre, at der ikke sker en relativ fordyrelse af sygehusenes produktion sammenlignet med den øvrige produktion i samfundet.
Takstniveau
Aktivitet over baseline i 2005 honoreres med et tilskud svarende til 70
pct. af DRG/DAGS-taksten i takstsystem 2005.
Oversigt
Samlet set indebærer ovenstående, at aktivitet og baseline fastlægges, som
skitseret i boks 1:
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Boks 1. Oversigt over principperne
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Der anvendes samme afgrænsning af tilskudsberettiget aktivitet over baseline som i
2004.
Aktiviteten over baseline opgøres i forhold til den faktiske aktivitet i 2004 ekskl.
100 pct. af den aktivitet over baseline i 2004, der er finansieret af statslige puljemidler. Desuden fratrækkes 70 pct. af den amtsligt finansierede aktivitet over baseline, som ligger ud over puljeloftet.
Der foretages over året løbende opjusteringer af baseline for manglende indberetninger.
Eventuelle korrektioner af baseline sker efter en fast procedure og efter konkret
drøftelse mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og det enkelte amt. Procedure
for justering af baseline fastlægges efter drøftelse mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen.
Der indledes et samarbejde om tilrettelæggelsen af Sundhedsstyrelsens kontrol med
baseline, aktivitet m.v.
Opgørelse af baseline for 2005 og aktivitet for 2005 afsluttes senest den 1. april
2006 under forudsætning af at amternes inddatamateriale foreligger senest 1. marts
2006
Sundhedsstyrelsen beregner foreløbig baseline for 2005 senest den 15. april 2005
under forudsætning af, at såvel amternes inddatamateriale som ansøgninger om justeringer af baseline for 2004 foreligger senest 1. marts 2005
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen er enige om vigtigheden
af, at der hver den 10. i måneden foreligger opgørelser af aktivitet m.v. til amterne
I baseline indgår et produktivitetskrav på 1,5 pct.
I beregningen af aktivitet over baseline kan indgå værdistigninger pr. kontakt på op
til 1,5 pct.
Tilskudsberettiget aktivitet over baseline honoreres med et takstniveau på 70 pct.
af DRG-/DAGS-taksten i takstsystem 2005.

Københavns Kommune

Regeringen

Københavns Kommune

Forhandlingsresultat om Københavns
Kommunes forhold i 2005
15. juni 2004
1. Indledning
Regeringen og Københavns Kommune har drøftet en række forhold af
særlig betydning for Københavns Kommune i 2005.
Københavns Kommune tager regeringens økonomisk-politiske målsætninger til efterretning.
Københavns Kommune tager regeringens aftaler med KL og Amtsrådsforeningen, herunder størrelsen af bloktilskuddet til amter og kommuner, til
efterretning.
2. Skattestop
Regeringens skattestop indebærer, at der for kommunerne i hele landet
set under ét ikke må være stigninger i den gennemsnitlige udskrivningsprocent, i den gennemsnitlige grundskyldspromille eller i dækningsafgifterne for erhvervsejendomme i forhold til 2004.
Københavns Kommune har tilkendegivet, at der med de nuværende økonomiske forudsætninger for kommunen ikke er grundlag for at ændre
beskatningen i 2005.
3. Økonomi
Udgiftsvækst
For at sikre stabiliteten i dansk økonomi er det afgørende, at udviklingen
i både stat, kommuner og amter flugter med de overordnede samfundsøkonomiske målsætninger. Regeringen har tilkendegivet, at der i 2005 er
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plads til en realvækst i det samlede offentlige forbrug i stat, amt og kommune på 0,5 pct. København tager dette til efterretning.
Der er enighed om, at væksten i serviceudgifterne i København fra 2004
til 2005 bør holdes inden for den gennemsnitlige vækst i amter og kommuner for landet som helhed under hensyntagen til Københavns opgavesammensætning.
Væksten i Københavns Kommunes nettoserviceudgifter fra 2003 til 2004
udgjorde 2,7 pct. Københavns kommune har tilkendegivet, at den høje
vækst især er et resultat af øgede investeringer på børnepasnings- og skoleområdet i forbindelse med implementeringen af kommunens ”Børneplan”.
Med børneplanen sikres en udbygning af dagtilbud og skolefritidsordninger i løbet af 2004-2008 således, at Københavns Kommune i løbet af
2005 opnår en behovsbestemt pasningsgaranti fra det tidspunkt, hvor
forældrene ønsker det.
Københavns Kommune har endvidere i sin egenskab af amtskommune
udgifter til de amtslige opgaver, herunder sundhedsvæsenet.
Gældsafvikling
Københavns Kommunes gæld er som led i arbejdet med at skabe langsigtet balance i kommunens økonomi nedbragt med 8,3 mia. kr. fra 1994 til
2004.
Københavns Kommune gør opmærksom på, at kommunen har en betydelig vedligeholdelses- og efteruddannelsesgæld, der også skal tages i betragtning, når den samlede økonomiske situation vurderes.
Københavns Kommunes gæld forventes af kommunen ved indgangen til
2005 at udgøre 7 mia. kr. Regeringen og Københavns Kommune er enige
om, at gældsafviklingen bør fortsætte. Som led i Københavns Kommunes
gældsafviklingsstrategi afskrives de resterende udeståender vedrørende de
udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990.
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4. Integration
Regeringen har gennemført en lang række initiativer med henblik på at
styrke integrationen i Danmark. Regeringen ser derfor positivt på Københavns Kommunes bestræbelser på at sikre København som en dynamisk
og mangfoldig storby, hvor alle etniske grupper bidrager til byens velstand. En betingelse for en succesfuld integration er, at alle borgere får
fodfæste på arbejdsmarkedet og får mulighed for at bosætte sig i bebyggelser, hvor der er en passende balance mellem københavnere med dansk og
anden etnisk baggrund.
Københavns Kommune vil i lyset af kommunens etniske mangfoldighed fortsat gerne være pionerkommune for nye initiativer på
integrationsområdet. Regeringen og Københavns Kommune er enige om en række initiativer:
Indsats mod ghettodannelser
Regeringen lancerede sin ghettostrategi d. 25. maj. Heri indgår en række
nye redskaber, som kommuner med problemramte områder frivilligt kan
anvende i ghettoområder, herunder:
•

•
•
•

En ny kombineret anvisningsret, som bl.a. giver kommunerne mulighed for at afvise kontanthjælpsmodtagere på ventelisten og samtidig få
hævet deres anvisningsret til alle almene boliger i kommunen fra 25
pct. til op til 50 pct.
Etablering af boligbanker og jobbutikker.
Særlige coach-ordninger for etniske iværksættere.
100 mio. kr. til byfornyelse med 100 pct. statslig refusion.

Forslaget om en kombineret anvisningsret kræver ny lovgivning.
Københavns Kommune anerkender, at regeringen gør en indsats for at
løse problemerne med ghettodannelse i socialt udsatte byområder.
Københavns Kommune har besluttet at gennemføre en omfattende plan
med henblik på at understøtte integrationen på ydre Nørrebro ved at
styrke og forny kvarteret ved Mjølnerparken. Projektet skal bidrage til at
øge beskæftigelsen i nærområdet og medvirke til en bedre social balance i
området og stimulere tiltrækningen af ressourcestærke tilflyttere udefra.
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Københavns Kommune har oplyst, at kommunen ønsker sammen med
DSB, at indgå en samarbejdsaftale om udviklingen af arealerne omkring
Nørrebro Station, herunder at kommunen eventuelt kan købe den del af
arealerne bag Mjølnerparken, der er udlagt til offentlige formål. Regeringen tager dette til efterretning.
Det kan forventes, at Københavns Kommune vil få andel i den pulje, der
er afsat til fremme af privat udlejningsbyggeri i 2004.
Indsats for ledige med anden etnisk baggrund
Københavns Kommune har en relativt stor andel af borgere med anden
etnisk baggrund end dansk, hvis beskæftigelsesfrekvens er lav. Københavns Kommunes har således en særlig udfordring i forhold til at styrke
beskæftigelsen for denne gruppe. Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe,
som skal vurdere mulighederne for at nedbringe ledigheden for denne
gruppe.
Forældreprogrammer
Regeringen er i færd med at se nærmere på mulighederne for at styrke
forældreansvaret i forhold til udsatte og utilpassede unge på baggrund af
de britiske erfaringer med såkaldte forældreprogrammer. Regeringen og
København er enige om, at drøfte mulighederne for at gøre København til
pionerkommune for initiativer, der kan styrke forældreansvaret inden for
de nuværende lovgivningsmæssige rammer, når resultaterne af regeringens
arbejde foreligger. I forbindelse hermed vil Regeringen og Københavns
Kommune drøfte mulighederne for, at København får del i de afsatte
midler på området.
Magnetskoler
Københavns Kommune arbejder målrettet på at sikre en passende etnisk
balance i kommunens folkeskoler. Københavns Kommune har i skoleåret
2004/2005 tilkendegivet, at kommunen ved hjælp af ”Magnetskoler” vil
gøre en ekstra indsats for at tiltrække elever med dansk baggrund til skoler
med en høj andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk.
5. Trafik og miljø
Regeringen og Københavns Kommune er enige om, at en velfungerende
infrastruktur, herunder især den kollektive trafik, er en afgørende forud56
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sætning for at styrke miljøet og reducere trængselsproblemerne i København.
Metro
Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune iværksatte i forbindelse med aftalerne om den kommunale økonomi for 2002
et udredningsarbejde om mulighederne for at etablere en cityring som
metroløsning i København og på Frederiksberg.
I forbindelse med aftalerne om den kommunale økonomi for 2004 mellem regeringen og henholdsvis Københavns Kommune og Frederiksberg
Kommune blev det aftalt, at parterne sideløbende med udredningsarbejdet vil undersøge finansieringsmodeller for cityringen med henblik på et
samlet beslutningsgrundlag for projektet, når resultatet af udredningsarbejdet foreligger.
Parterne bekræfter, at de to sideløbende undersøgelser gennemføres som
hidtil planlagt med henblik på at udarbejde et samlet beslutningsgrundlag
for metro cityringen. Det ventes, at beslutningsgrundlaget kan foreligge i
foråret 2005.
Takster
Af forhandlingsresultatet mellem Regeringen og Frederiksberg
Kommune fremgår: ”I lyset af de særlige strukturproblemer for den
kollektive trafik i hovedstadsområdet med blandt andet faldende
passagertal, kan HUR i 2005 og 2006 ekstraordinært søge om dispensation til optagelse af lån på op til 120 mio.kr. i begge år. Lånemuligheden giver blandt andet mulighed for en mere gradvis tilpasning til ændringerne i trafikmønstret.”
København tilslutter sig vurderingen af, at det dermed vil være muligt at
undgå takststigninger udover den almindelige pris- og lønudvikling i
HUR.
6. Øvrige
H:S
Der er enighed om at principperne for takststyringen af sygehusene i H:S
bør følge principperne for takststyring i resten af landet og at dette bør
kunne være implementeret senest fra årsskiftet 2005/2006.
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Sundhedsstyrelsen har anbefalet H:S at udvide det Østdanske epidemiberedskab. H:S kan løse opgaven ved at etablere isolationsenheder på Hvidovre Hospital. Udgiften hertil er skønsmæssigt opgjort til 35 mio. kr.,
hvor H:S i 2005 kan søge om dispensation til optagelse af lån på et tilsvarende beløb til investeringer i sygehusvæsenet.
Wonderful Copenhagen
Der er enighed om, at finansieringen af Wonderful Copenhagen fra 2006
og frem drøftes i forbindelse med kommuneforhandlingerne for 2006,
under hensyn til opgavefordelingen i en ny kommunal struktur.
Christiania
Regeringen og Københavns Kommune er enige om, at udviklingen af
Christianiaområdet skal ske i tæt dialog mellem parterne, og at de økonomiske og planmæssige konsekvenser skal drøftes nærmere, når en løsning vedrørende de fremtidige forhold tegner sig.
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Regeringen

Frederiksberg Kommune

Forhandlingsresultat om Frederiksbergs
Kommunes forhold i 2005
15. juni 2004
1. Indledning
Regeringen og Frederiksberg Kommune har drøftet en række forhold af
særlig betydning for Frederiksberg Kommune i 2005.
Frederiksberg Kommune tager regeringens økonomisk-politiske målsætninger til efterretning.
Frederiksberg Kommune tager regeringens aftaler med KL og Amtsrådsforeningen, herunder størrelsen af bloktilskuddet til amter og kommuner,
til efterretning.
2. Skattestop
Regeringens skattestop indebærer, at der for kommunerne i hele landet
set under ét ikke må være stigninger i den gennemsnitlige udskrivningsprocent, i den gennemsnitlige grundskyldspromille eller i dækningsafgifterne for erhvervsejendomme i forhold til 2004.
Frederiksberg Kommune har tilkendegivet, at kommunen ikke vil øge
beskatningen i 2005.
Frederiksberg Kommunes udestående vedrørende de udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990 nedskrives med 40 mio. kr.
3. Økonomi
Udgiftsvækst
For at sikre stabiliteten i dansk økonomi er det afgørende, at udviklingen
i både stat, kommuner og amter flugter med de overordnede samfunds59
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økonomiske målsætninger. Regeringen har tilkendegivet, at der i 2005 er
plads til en realvækst i det samlede offentlige forbrug i stat, amt og kommune på 0,5 pct. Frederiksberg tager dette til efterretning.
Der er enighed om, at væksten i serviceudgifterne i Frederiksberg fra
2004 til 2005 bør holdes inden for den gennemsnitlige vækst i amter og
kommuner for landet som helhed, under hensyntagen til Frederiksberg
Kommunes opgavesammensætning.
Udligning
Regeringen har tilkendegivet, at den forudsatte afvikling af bonuspuljen i
H:S først vil træde i kraft samtidigt med en samlet tilpasning af tilskudsog udligningssystemet.
Frederiksberg Kommune har tilkendegivet, at kommunen er af den opfattelse, at der i den kommende reform af tilskuds- og udligningssystemet
skal tages højde for, at borgerne på Frederiksberg - og i hele hovedstadsområdet - efter betaling af boligudgifter og øvrige faste omkostninger, til
trods for gode indtægter, har de laveste restrådighedsbeløb. Endvidere er
det Frederiksberg Kommunes opfattelse at egentlige ændringer af tilskuds- og udligningssystemet skal afvente en ny kommunalstruktur.
4. Kollektiv trafik
Metro
Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune iværksatte i forbindelse med aftalerne om den kommunale økonomi for 2002
et udredningsarbejde om mulighederne for at etablere en cityring som
metroløsning i København og på Frederiksberg.
I forbindelse med aftalerne om den kommunale økonomi for 2004 mellem regeringen og Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune
blev det aftalt, at parterne sideløbende med udredningsarbejdet vil undersøge finansieringsmodeller for cityringen med henblik på et samlet beslutningsgrundlag for projektet, når resultatet af udredningsarbejdet foreligger.
Parterne bekræfter, at de to sideløbende undersøgelser gennemføres med
henblik på at udarbejde et samlet beslutningsgrundlag for metro cityringen. Det ventes, at beslutningsgrundlaget kan foreligge i foråret 2005.
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Takster
I lyset af de særlige strukturproblemer for den kollektive trafik i
hovedstadsområdet med blandt andet faldende passagertal, kan
HUR i 2005 og 2006 ekstraordinært søge om dispensation til optagelse af lån på op til 120 mio.kr. i begge år. Lånemuligheden giver
blandt andet mulighed for en mere gradvis tilpasning til ændringerne i trafikmønstret.
Der er enighed om, at det dermed vil være muligt at undgå takststigninger udover den almindelige pris- og lønudvikling i HUR.
5. Sundhed
Sundhedscentre
Regeringen og Frederiksberg Kommune er enige om, at sundhedsområdet
skal styrkes med henblik på dels at øge koordinationen og sammenhængen på tværs af sektorerne, dels forbedre og styrke både rehabiliteringen/genoptræningen og den forebyggende indsats i relation til Regeringens sundhedspolitiske strategi fra 2002 ”Sund hele livet”.
Med henblik på en yderligere styrkelse af kvaliteten i sundhedsindsatsen
på kort sigt og en reduktion i sundhedsomkostningerne på længere sigt vil
Frederiksberg Kommune i samarbejde med H:S etablere et sundhedscenter. Frederiksberg kommune har tilkendegivet, at de vil søge ekstern finansiering til forventede initiale omkostninger.
H:S
Der er enighed om at principperne for takststyringen af sygehusene i H:S
bør følge principperne for takststyring i resten af landet og at dette bør
kunne være implementeret senest fra årsskiftet 2005/2006.
Sundhedsstyrelsen har anbefalet H:S at udvide det Østdanske epidemiberedskab. H:S kan løse opgaven ved at etablere isolationsenheder på Hvidovre Hospital. Udgiften hertil er skønsmæssigt opgjort til 35 mio. kr.,
hvor H:S i 2005 kan søge om dispensation til optagelse af lån på et tilsvarende beløb til investeringer i sygehusvæsenet.
Arbejdsgrupper m.m.
Frederiksberg Kommune deltager i de relevante arbejdsgrupper i forlængelse af kommuneaftalerne for 2005.
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Regeringen har aftalt med KL og Amtsrådsforeningen, at der skal igangsættes et antal pilotprojekter med anvendelse af omkostningsbaserede
bevillinger. Det er i forlængelse heraf aftalt at Frederiksberg Kommunes
projekt med samling af al ejendomsadministration efter nærmere aftale
indgår som et sådant pilotprojekt.
Strategigruppe om digital forvaltning på det sociale område
Der er enighed om, at en national strategigruppe skal udvikle en samlet
strategi for digital forvaltning på det sociale område. Strategien skal sikre
en øget sammenhæng i kommunikationen mellem de forskellige sociale
sektorer og på tværs af social og bl.a. sundhedsområdet og understøtte
moderniseringen af opgaveløsningen og organiseringen af den sociale sektor. Strategigruppen vil have deltagelse af Socialministeriet (formand),
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Den Digitale Taskforce samt KL, Amtsrådsforeningen samt Københavns og Frederiksberg
kommuner. Strategien vil blive udarbejdet i overensstemmelse med strategien for digital forvaltning. Arbejdet afsluttes med udgangen af 1. kvartal 2005.
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Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1218 København K.

180
Finansministeriet. København, den 16. juni 2004.
a.
Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning
til, at statens tilskud til kommuner og amtskommuner for finansåret
2005 fastsættes til henholdsvis 33.184,5 mio. kr. og 14.116,0 mio.
kr., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
-

at fremskrivningsprocenten for de selvangivne indkomster fra det
korrigerede beregningsgrundlag for 2002 til 2005 udgør 10,9
pct., og at fremskrivningsprocenten for ejendomsværdiskatten
for 2002 til 2005 fastsættes til 6,4 pct.

-

at de byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af beskæftigelsesfradraget neutraliseres fuldt ud via individuelle tilskudsreguleringer for hver enkelt kommune og amtskommune.

-

at der anvendes en skønnet satsreguleringsprocent på 2,0 pct. for
2005.

-

at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2005 anvendes
en skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for
2004-2005 på 3,5 procent og at reguleringsprocenten hermed
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udgør 6,5 pct.
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-

at der af det primærkommunale balancetilskud finansieres en
pulje på 1,0 mia.kr. i 2005, som fordeles på grundlag af et mål
for kommunernes økonomiske belastning på overførselsområdet.
Der anvendes den samme fordelingsnøgle som i 2004.

-

at det primærkommunale bloktilskud i 2005 reguleres med
1.560,3 mio.kr. som en foreløbig regulering vedr. budgetgarantien for 2005.

-

at det primærkommunale bloktilskud i 2005 reguleres med –
86,6 mio.kr. som en efterregulering vedr. budgetgarantien for
2003 samt at det primærkommunale bloktilskud i 2005 reguleres med 1.020,7 som en permanent opregulering vedr. budgetgarantien vedr. 2002-2003.

-

at staten delvis garanterer amternes udgifter til medicintilskud i
2005, således at 50 pct. af afvigelsen mellem et skønnet udgiftsniveau på 5.944 mio.kr. i amterne og udgifterne i amternes
regnskaber for 2005 reguleres over bloktilskuddet i 2006, med
en foreløbig regulering ved midtvejsreguleringen i 2005.

-

at der for 2005 afsættes en aktivitetsafhængig pulje på 1.246
mio.kr. til finansiering af aktivitet på sygehusområdet på landsplan.

-

at der fra og med 2005 af det amtskommunale bloktilskud afsættes 8 mio.kr. til en forhøjelse af tilskuddet til Bornholms Regionskommune i medfør af udligningslovens § 22, stk. 3.

-

at der fordeles et statsligt tilskud på 543,7 mio. kr. i 2005 til
kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

-

at der fra og med 2005 af det primærkommunale bloktilskud
afsættes 25 mio. kr. til en forhøjelse af tilskuddet til kommuner
på øer uden fast forbindelse, jf. udligningslovens § 22, stk. 2 og
3.

-

at der af puljen på 142,9 mio. kr. efter servicelovens § 135 a, stk.
4, til kommuner, der kan dokumentere særligt høje merudgifter
som følge af finansieringsomlægningen pr. 1.1.2002 på det sociale område, overføres 75 mio. kr. fra 2005 til midlerne til vanskeligt stillede kommuner, jf. udligningslovens § 19, stk. 2. Den
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resterende del af puljen tilbageføres til det primærkommunale
bloktilskud.
-

at der som følge af afskaffelsen af puljen efter servicelovens § 135
a, stk. 4, tilbageføres 16,1 mio. kr. fra tilskuddet til Københavns
og Frederiksberg Kommuner som følge af social finansieringsomlægning til det primærkommunale bloktilskud.

-

at socialministeren, som følge af at der er rettet fejl og mangler i
datagrundlaget, hvorefter der udbetales tilskud, bemyndiges til at
korrigere udgifterne til det særlige tilskud til børn og unge i særlige dagtilbud eller klubtilbud, børn og unge anbragt uden for
hjemmet og familier i døgntilbud samt til at korrigere udgifterne
til det faste tilskud, der svarer til det beløb kommunerne modtog
i refusion vedrørende 2002.

-

at socialministeren bemyndiges til at forestå en gradvis omlægning til de generelle statstilskud til amter og kommuner af de
permanente driftstilskud til (amts)kommunale aktiviteter støttet
af puljen til socialt udsatte grupper.

-

at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at undlade
at kræve tilbagebetaling i 2005 af Københavns Kommunes udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990 samt
til at afskrive de resterende udeståender.

-

at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at undlade
at kræve tilbagebetaling i 2005 af Frederiksberg Kommunes udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990 samt
til at nedskrive disse udeståender med 40 mio.kr.

-

at forhøje det amtskommunale bloktilskud fra 2005 og frem
med 138,1 mio.kr., som følge af aftale af 5. april 2000 mellem
den daværende regering og Amtsrådsforeningen om overdragelse
af privatbanerne til amterne samt aftale af 3. maj 2000 mellem
den daværende regering og HUR om overdragelse af toglinien
Hillerød-Helsingør (Lille Nord) til HUR.

-

at forhøje det amtskommunale bloktilskud fra 2005 og frem
med 102,4 mio.kr., svarende til det skønnede provenutab for
den amtskommunale sektor i 2005 som følge af Lov 1211 af 27.
december 2003 om nedsættelse af den amtskommunale grundskyldspromille, i relation til reduktioner af statslige bevillinger til
konsulentordninger i landbruget.
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-

at overføre 5 mio.kr. af det primærkommunale og 5 mio.kr. af
det amtskommunale bloktilskud for 2006 til § 7.11.04.10. i forbindelse med videreførelsen af det fælles offentlige Projekt Digital Forvaltning.

Samtidig anmodes om tilslutning til, i forlængelse af det udvidede
totalbalanceprincip mv., at det allerede fastsatte tilskud for 2004 til
kommunerne reguleres med 713,7 mio. kr. til i alt 30.669,9 mio.
kr., og at tilskuddet til amtskommunerne reguleres med 169,4 mio.
kr. til i alt 12.396,2 mio.kr. Udgifterne afholdes delvis inden for
ministeriernes rammer samt ved træk på reserven til midtvejsregulering af bloktilskuddet.
Som led heri anmodes om tilslutning til:

b.
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-

at det allerede fastsatte tilskud til primærkommunerne i 2004
forhøjes med 443,0 mio.kr. som en midtvejsregulering af budgetgarantien for 2004.

-

at det allerede fastsatte tilskud til primærkommunerne i 2004
reguleres med –30,0 mio.kr. som en efterregulering af budgetgarantien vedr. 2001/2002.

-

at det allerede fastsatte tilskud til primærkommunerne i 2004
reguleres med –30,0 mio.kr. som en permanent opregulering af
budgetgarantien vedr. 2001/2002.

-

at det allerede fastsatte tilskud til primærkommunerne i 2004
reguleres med –9,4 mio.kr. som følge af en regulering af tilskud i
den reviderede grundtakstovergangsordning.

-

at det amtskommunale bloktilskud reguleres med –37,0 mio.kr.
i 2004, som en endelig regulering af medicingarantien for 2003.

-

at det amtskommunale bloktilskud reguleres med -2,5 mio.kr. i
2004, som en midtvejsregulering af medicingarantien for 2004.

Staten yder et årligt tilskud til kommunerne og amtskommunerne,
jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
og amtskommuner. Tilskuddet fastsættes af finansministeren med
tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Kommuner og amter skal
senest den 1. juli året forud for tilskudsåret have meddelelse om stør-
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relsen af det samlede tilskud.
Regeringen indgik den 11. juni 2004 aftale med Amtsrådsforeningen om amternes økonomi for 2005. Den 12. juni 2004 indgik regeringen aftale med KL om kommunernes økonomi for 2005. Den
15. juni 2004 indgik regeringen og Københavns Kommune et forhandlingsresultat for 2005. Den 15. juni 2004 indgik regeringen
ligeledes et forhandlingsresultat med Frederiksberg Kommune for
2005.
Aftalen med KL
Aftalen med KL omfatter økonomien i 2005. Det forudsættes, at
kommunernes serviceudgifter i 2005 udgør 140,8 mia. kr., svarende
til en realvækst i kommunernes serviceudgifter på 450 mio. kr. i
forhold til 2004. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUTprincippet.
Bloktilskuddet til KL-kommunerne forhøjes fra 2005 med 450 mio.
kr. til finansiering af den aftalte realvækst. Herudover ydes i 2005 et
midlertidigt balancetilskud i KL-kommunerne på 5.220 mio. kr.
Samlet forhøjes bloktilskuddet i 2005 med 5.670 mio. kr. i KLkommunerne svarende til 6.440,2 mio. kr. på landsplan. Der er
enighed om, at der dermed er sikret finansiering til de aftalte udgifter.
Det er forudsat, at udgifterne til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, introduktionsprogrammet på integrationsområdet, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og tilskud til fleksjob mv. udgør i alt 28,6 mia. kr. i
KL-kommunerne.
Der gennemføres i 2004 en foreløbig midtvejsregulering af budgetgarantien på det primærkommunale område på 443 mio. kr., samt
en efterregulering af 2001-2002 på -30 mio. kr. og en permanent
opregulering for udviklingen 2001-2002 på -30 mio. kr.
Der gennemføres i 2005 en foreløbig regulering af budgetgarantien
vedr. 2005 på det primærkommunale område på 1.560,3 mio.kr.
Endvidere gennemføres i 2005 en efterregulering af budgetgarantien
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vedr. 2003 på –86,6 mio.kr. samt en permanent opregulering af
budgetgarantien vedr, 2002-2003 på 1.020,7 mio.kr.
Regeringen og KL er enige om, at der i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler, sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, vil være behov for at
neutralisere dette i relation til den indgåede aftale. Der er enighed
om, at aftalen er symmetrisk, således at der sker en nedjustering af
bloktilskuddet i tilfælde af, at der er et finansieringsoverskud i forhold til aftalens forudsætninger.
Der fordeles 1,0 mia. kr. af det samlede balancetilskud til den primærkommunale sektor i 2005 på grundlag af et mål for kommunernes økonomiske belastning på overførselsområdet. Den enkelte
kommunes belastning beregnes som overførselsudgifterne pr. indbygger i regnskab 2002, idet der foretages en korrektion for en del af
den kompensation for sociale forhold, der sker via udgiftsbehovsudligningen og med indregning af en bundgrænse. Københavns og
Frederiksberg kommuner vil ikke være omfattet af fordelingsvirkningerne herved.
Midlerne til særtilskud efter udligningslovens § 22 forøges fra og
med 2005 med i alt 25 mio. kr. Forhøjelsen af puljen finansieres
over bloktilskuddet. Af puljen på 142,9 mio. kr. (2005-pl) efter servicelovens § 135a stk. 4 til kommuner, der kan dokumentere særlig
høje merudgifter som følge af finansieringsomlægningen pr.
1.1.2002 på det sociale område, overføres 75 mio. kr. fra 2005 til
midlerne til særligt vanskeligt stillede kommuner (udligningslovens
§ 19 stk. 2). Den resterende del af puljen tilbageføres til kommunernes bloktilskud. Puljen fordeles efter ansøgning, som skal være
Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest 9. august med
henblik på, at ministeriet kan give tilsagn medio september 2004.
I forlængelse af Lov 130 om frit valg af leverandør af personlig og
praktisk hjælp mv., der trådte i kraft pr. 1. januar 2003, udbetales i
2005 et statsligt tilskud på 543,7 mio.kr. til kommunerne efter en
demografisk fordelingsnøgle.
Arbejdsskadereformen trådte i kraft i 2004. Udgiftsniveauet hæves
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med 278 mio. kr. Der foreligger endnu ikke nye data, der giver
grundlag for at revurdere reformens faktiske virkninger. Der gennemføres en efterregulering i 2006.
Der er i aftalen finansieret et bruttoanlægsniveau på 9,6 mia. kr. i
2005.
Der afsættes i 2005 en ramme til lånedispensationer på 800 mio. kr.
på folkeskoleområdet, hvorfra der kan ydes dispensationer op til 50
pct. af anlægsudgifterne. Der afsættes i lighed med 2003 og 2004 en
særlig låneramme på 100 mio. kr. i 2005 med henblik på efter nærmere retningslinier at fremme fagligt begrundede offentlig-private
samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. Samtidig forhøjes
den ordinære lånepulje i 2005 ekstraordinært med 200 mio.kr., således at den udgør 400 mio. kr.
Regeringen har tilkendegivet, at det i forbindelse med en strukturreform vil blive overvejet i visse situationer at give lånemuligheder til
finansiering af initiale omstillingsomkostninger ved reformen.
Aftalen med Amtsrådsforeningen
Det forudsættes, at amternes nettodriftsudgifter i 2005 udgør 84,8
mia. kr., svarende til en realvækst i nettodriftsudgifterne på 0,9
mia.kr. Hertil kommer en forøgelse af den aktivitetsafhængige sygehuspulje på 0,1 mia.kr. i amterne. Det svarer samlet set til en realvækst i amterne på 1,0 mia. kr. i forhold til 2004. Hertil kommer
udgiftsvirkningen af reguleringer i medfør af DUT-princippet. Amterne har herudover mulighed for at tilvejebringe et råderum til serviceforbedringer gennem omprioriteringer og effektiviseringer, herunder ved digitalisering.
Amternes bloktilskud er midlertidigt forhøjet med 2.508 mio. kr. i
2005 for at sikre balance i økonomien med uændret udgiftsniveau i
forhold til 2004. For at finansiere den aftalte realvækst er bloktilskuddet til amterne endvidere forhøjet med 900 mio. kr. fra 2005.
Hertil kommer en forhøjelse af den aktivitetsafhængige sygehuspulje
på 112 mio.kr. på landsplan heraf ca. 100 mio.kr. i amterne i 2005.
Der er enighed om at bloktilskuddet og den aktivitetsafhængige sy69
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gehuspulje sikrer finansiering af det aftalte udgiftsniveau i 2005 med
uændret gennemsnitlig udskrivningsprocent.
Det er lagt til grund for aftalen, at amternes medicinudgifter i 2005
udgør 5.944 mio. kr. Halvdelen af en eventuel afvigelse mellem dette beløb og udgifterne i regnskabet for 2005 reguleres over bloktilskuddet i 2006 med en foreløbig midtvejsregulering i 2005.
Regeringen og Amtsrådsforeningen er enige om, at der i 2005 afsættes 520 mio. kr. til en forstærket generel indsats på sundhedsområdet
eksklusiv sygesikringsmedicin, herunder til videreuddannelsen af
speciallæger, indsatsen på kræftområdet, det medicinske område,
fosterdiagnostik, hospice mv.
Den aktivitetsafhængige pulje forøges med 112 mio. kr. på landsplan, svarende til ca. 100 mio. kr. i amterne. De statslige puljemidler
vil i 2005 dermed samlet udgøre 1.246 mio. kr., svarende til ca.
1.114 mio. kr. i amterne. Puljen udmøntes i overensstemmelse med
fælles beskrevne principper for fastlæggelse af baseline for 2005. Under forudsætning om fuld udnyttelse af den afsatte pulje vil der være
mulighed for en vækst i aktiviteten på 1,6 pct. i forhold til 2004.
Hertil kommer den mulige udvidelse af kapaciteten på sygehusene,
der ligger i det generelle løft på 520 mio. kr.
For at sikre, at udvidelser af sygehusaktiviteten ikke bidrager til en
varig fordyrelse af sygehusenes produktion holdes takstniveauet i de
statslige puljer som i 2004 på 70 pct. af DRG-taksterne. Takstniveauet afspejler et skønnet gennemsnitligt niveau for de marginale
omkostninger og forudsætter derfor ikke amtslig medfinansiering.
Med henblik på den fortsatte drift og udvikling af den danske kvalitetsmodel, som kan danne grundlag for sundhedsvæsenets fortsatte
udvikling af kvaliteten, herunder også understøtte arbejdet med
styrkelse af patientsikkerheden, etableres en ny organisation. Arbejdet skal gennemføres indenfor en samlet årlig ramme på 20 mio.kr.
Staten og sygehusejerne finansierer hver halvdelen.
Der er i aftalen finansieret et nettoanlægsniveau på 3,5 mia. kr. i
2005. Låneadgangen til anlæg på sygehusområdet vil i 2005 være
forøget til 50 pct. Det sker for at fremme strukturtilpasninger, der
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kan medvirke til at øge kvalitet og effektivitet.
Der fastsættes en lånedispensationsramme for særligt vanskeligt stillede amter, herunder amter med likviditetsvanskeligheder. Der fastsættes en maksimal løbetid på 10 år for disse lån. Dispensationsrammen udgør 100 mio. kr. Der afsættes i lighed med 2003 og 2004
en særlig låneramme på 100 mio. kr. i 2005 med henblik på – efter
nærmere retningslinier - at fremme fagligt begrundede offentligprivate samarbejdsprojekter og større allerede besluttede infrastrukturprojekter. Uforbrugte midler fra 2003 og 2004 overføres til 2005.
Der afsættes af det amtskommunale bloktilskud fra og med 2005 8
mio.kr. til en forhøjelse af tilskuddet til Bornholms Regionskommune i medfør af udligningslovens §22, stk. 3.
Arbejdsskadereformen trådte i kraft i 2004. Udgiftsniveauet hæves
med 22 mio. kr. svarende til den skønnede udgiftsvækst fra 2004 til
2005. Der foreligger endnu ikke nye data, der giver grundlag for at
revurdere reformens faktiske virkninger.
Forhandlingsresultat med Københavns Kommune
Regeringen og Københavns Kommune har drøftet en række forhold
af særlig betydning for Københavns Kommune i 2005. Københavns
Kommune tager regeringens aftaler med KL og Amtsrådsforeningen
til efterretning. Københavns Kommune har tilkendegivet, at der
med de nuværende økonomiske forudsætninger for kommunen ikke
er grundlag for at ændre beskatningen i 2005.
Regeringen og Københavns Kommune er enige om, at kommunens
gældsafvikling bør fortsætte. Som led i Københavns Kommunes
gældsafviklingsstrategi afskrives de resterende udeståender vedrørende de udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990.
Regeringen og Københavns Kommune er enige om, at væksten i
serviceudgifterne i København fra 2004 til 2005 bør holdes inden
for den gennemsnitlige vækst i amter og kommuner for landet som
helhed under hensyntagen til Københavns kommunes opgavesammensætning.
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Forhandlingsresultat med Frederiksberg Kommune
Regeringen og Frederiksberg Kommune har drøftet en række forhold af særlig betydning for Frederiksberg Kommune i 2005. Frederiksberg tager regeringens aftaler med KL og Amtsrådsforeningen til
efterretning. Frederiksberg Kommune har tilkendegivet, at kommunen ikke vil øge beskatningen i 2005.
Frederiksberg Kommunes udestående vedrørende de udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990 nedskrives med 40
mio. kr.
Regeringen og Frederiksberg kommune er enige om, at væksten i
serviceudgifterne i Frederiksberg fra 2004 til 2005 bør holdes inden
for den gennemsnitlige vækst i amter og kommuner for landet som
helhed, under hensyntagen til Frederiksberg Kommunes opgavesammensætning.
Øvrige elementer i aftalerne
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
lagt til grund, at fremskrivningsprocenten for de selvangivne indkomster fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2002 til 2005
udgør 10,9 pct., og at fremskrivningsprocenten for ejendomsværdiskatten for 2002 til 2005 fastsættes til 6,4 pct.
Ved beregningen af statsgarantien for det enkelte amt henholdsvis
den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget (udskrivningsgrundlaget for 2002) korrigeret for den skønnede effekt af beskæftigelsesfradraget og den midlertidige suspension af bidraget til Særlig
Pensionsopsparing i amtet henholdsvis kommunen.
Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget
for beregning af grundskyld. Det er i aftalen forudsat, at det skøn for
stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 3,5
pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 6,5 pct.
Satsreguleringsprocenten m.v. for 2005 vil blive bekendtgjort senest
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august 2004, jf. Lov om en satsreguleringsprocent.
Det bemærkes, at Bornholms Regionskommune anses for omfattet
af forhandlingsresultaterne med såvel KL som Amtsrådsforeningen.
Det særlige tilskud til ældreområdet (§16.91.12.70) fordeles i 2005
efter den demografiske fordelingsnøgle, som anvendes i den generelle udgiftsbehovsudligning.
Det fælles offentlige Projekt Digital Forvaltning videreføres frem til
udgangen af 2006. Projektet sekretariatsbetjenes af Den Digitale
Taskforce. Såvel det primærkommunale som det amtskommunale
bloktilskud reduceres med 5 mio.kr. i 2006 til finansiering af hhv.
den kommunale og amtskommunale andel. Det statslige bidrag på 5
mio.kr. i 2006 indbudgetteres på finanslovsforslaget for 2005.
Som opfølgning på kommuneaftalen for 2003 bemyndiges socialministeren til at forestå en gradvis omlægning til de generelle statstilskud til amter og kommuner af de permanente driftstilskud til
(amts)kommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte
grupper på § 15.75.26. Konkret sker omlægningen ved, at tilskud
fra puljen til (amts)kommuners driftsudgifter efter det enkelte projekts første to år omlægges med en femtedel ad gangen til bloktilskuddet. Princippet for modellen er aftalt mellem satspuljepartierne
og socialministeren i januar 2003, jf. "Rapport om udmøntning af
pulje til socialt udsatte grupper", april 2003. Aftalen mellem satspuljepartierne forudsætter, at Københavns Kommune uanset omlægningen til bloktilskud vedvarende skal sikres en samlet dækning på
100 pct. af de bevilgede driftsudgifter til de berørte aktiviteter for
socialt udsatte grupper. Den første omlægning sker i 2005, idet der
på FFL05 fra 2005 overføres 1,4 mio. kr. årligt fra § 15.75.26 til det
kommunale bloktilskud på §16.91.11.
I lyset af de særlige strukturproblemer for den kollektive trafik i hovedstadsområdet, kan HUR i 2005 og 2006 ekstraordinært søge om
dispensation til optagelse af lån på op til 120 mio.kr. i begge år. Lånemuligheden giver blandt andet mulighed for en mere gradvis til73

Aftaler om den kommunale økonomi for 2005

pasning til ændringerne i trafikmønstret. HUR’s bestyrelse træffer
beslutning om, hvorvidt lånemulighederne skal udnyttes.
Generelle tilskud til kommuner og amtskommuner
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner yder staten til samtlige kommuner og amtskommuner et årligt generelt tilskud.
De generelle tilskud til primærkommuner og amtskommuner for
finansåret 2005 søges fastsat til hhv. 33.184,5 mio. kr. og 14.116,0
mio. kr.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års
tilskud med regulering for pris- og lønudviklingen. De generelle
tilskud til primærkommuner og amtskommuner for 2005 er reguleret med hhv. –193,8 mio. kr. og 181,9 mio. kr. som følge af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem staten, kommunerne
og amtskommunerne samt ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes og amtskommunernes virksomhed (Det
Udvidede Totalbalanceprincip), jf. Lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til primærkommuner og amtskommuner.
For at sikre balance i økonomien ved uændret aktivitet ydes primærkommunerne i 2005 et samlet balancetilskud på 5.929,1 mio.kr.,
svarende til en midlertidig forhøjelse af bloktilskuddet. Tilsvarende
forhøjes amtskommunerne bloktilskud i 2005 midlertidigt med
2.850,0 mio.kr.
Hertil kommer, at der for at finansiere den aftalte udgiftsvækst gennemføres en permanent forhøjelse af bloktilskuddet til primærkommunerne på 511,1 mio.kr., mens der for amtskommunerne gælder,
at bloktilskuddet forhøjes med 1.022,7 mio.kr. samt at puljen til
aktivitet på sygehusene forhøjes med 112,0 mio.kr.
De generelle tilskud til amtskommunerne søges endvidere reguleret
med 102,4 mio.kr. fra 2005 som kompensation for nedsat grundskyldspromille for landbrugsejendomme ifm. ændring af bevillinger
til konsulent- og vikarordninger i jordbruget, jf. Lov 1211 af 27.
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december 2003.
De generelle tilskud til primærkommunerne og amtskommunerne
for 2004 søges reguleret med hhv. 340,1 mio. kr. og 208,9 mio. kr.
som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. Lov om
udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.
Endvidere forhøjes tilskuddene til primærkommunerne i 2004 med
443,0 mio. kr. svarende til en midtvejsregulering af budgetgarantien
for 2004. Den endelige regulering af budgetgarantien for 2004, som
opgøres i 2005 med afregning i 2006 opgøres som den faktiske udgiftsudvikling, korrigeret for den foreløbige budgetgaranti for 2004
og midtvejsreguleringen.
Endvidere søges tilskuddene til primærkommunerne reguleret med –
60,0 mio.kr. i 2004 svarende til en op- og efterregulering af budgetgarantien vedr. 2001-2002.
De generelle tilskud til amtskommunerne søges herudover reguleret
med -37,0 mio. kr. i 2004 som en endelig regulering af medicingarantien for 2003, samt med –2,5 mio.kr. i 2004 som en midtvejsregulering af medicingarantien for 2004.
I vedlagte bilag 1 og 2 er givet en samlet specifikation og oversigt
over den søgte tilskudsfastsættelse i 2004 og den søgte foreløbige
tilskudsfastsættelse for 2005. Bilag 1 vedrører primærkommunernes
tilskud, og bilag 2 vedrører amtskommunernes tilskud. De søgte
tilskudsbeløb for 2005 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov for
2005.
Den søgte ændring af de generelle tilskud for finansåret 2004 finansieres inden for rammerne af finansloven for 2004, herunder ved
træk på de enkelte ministeriers reserver til finansiering af bindende
regelændringer.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2004 kan specificeres således på under og standardkonti:
75

Aftaler om den kommunale økonomi for 2005

§ 16.91.01. Amtskommuner
10. Statstilskud til amtskommuner
Udgift:
72. Overførsler til kommuner ........................ 169,4 mio. kr.
§ 16.91.11. Kommuner
20. Statstilskud til kommuner
Udgift:
72. Overførsler til kommuner ........................ 713,7 mio. kr.
Andre bevillingsforhold
Af den samlede kompensation til kommunerne og amterne på i alt
43.066,1 mio.kr. i 2004 søges en del finansieret ved forbrug af reserven til midtvejs- og efterregulering af bloktilskuddet. Dette kan specificeres således på under- og standardkonti:
§ 35.11.09. Midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud
10. Midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud
Udgift:
74. Reserver og budgetregulering.........………….... –196,7 mio. kr.
c.

Særskilt forelæggelse for Finansudvalget af de søgte tilskudsbeløb
sker under henvisning til §§ 10 og 17 i lov om kommunal udligning
og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

d.

Finansministeriet har forhandlet med de respektive ministerier om
de forhold, som vedrører disse ministeriers ressort, samt med de
kommunale organisationer og Københavns og Frederiksberg Kommuner.

e.

Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til kommuner og
amtskommuner for finansåret 2004 fastsættes til henholdsvis
30.669,9 mio. kr. og 12.396,2 mio. kr., således at der på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2004 optages følgende:
§ 16.91.01. Amtskommunerne.............................…. 169,4 mio. kr.
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§ 16.91.11. Kommunerne ...............................…….. 713,7 mio. kr.
§ 35.11.09.
Midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud ... –196,7 mio. kr.
Der søges endvidere tilslutning til, at der på lov om tillægsbevilling
for finansåret 2004 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:
"Tekstanmærkning ad 15.15.01 og 15.15.02
Socialministeren bemyndiges til, som følge af at der er rettet fejl og
mangler i datagrundlaget, hvorefter der udbetales tilskud, at korrigere udgifterne til det særlige tilskud til børn og unge i særlige dagtilbud eller klubtilbud, børn og unge, anbragt uden for hjemmet og
familier i døgntilbud samt til at korrigere udgifterne til det faste tilskud, der svarer til det beløb kommunerne modtog i refusion vedrørende 2002.
Københavns og Frederiksberg kommuners andel af korrektionerne
svarer til deres andel af det samlede primærkommunale beskatningsgrundlag det pågældende år og udbetales som særtilskud efter overførsel til § 16.”
Der søges endvidere tilslutning til, at der på lov om tillægsbevilling
for finansåret 2004 optages følgende tekstanmærkninger under §16:
"Tekstanmærkning ad 16.91.01, 16.91.02, 16.91.11, 16.91.12,
16.91.14 og 16.91.20.
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til ved udmelding af
tilskud og udligning til kommuner og amtskommuner for 2005 pr.
1. juli 2004, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner og amtskommuner, at anvende en skønnet satsreguleringsprocent for 2005 på 2,0 pct."
"Tekstanmærkning ad 16.91.01.
Finansministeren bemyndiges til som endelig regulering vedrørende
medicingarantien for 2003 at foretage en regulering af statstilskud77
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det til amtskommunerne på -37,0 mio. kr. i 2004.”
"Tekstanmærkning ad 16.91.01.
Finansministeren bemyndiges til i 2004 at gennemføre en foreløbig
midtvejsregulering af medicingarantien for 2004 på –2,5 mio.kr.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det statslige tilskud til
primærkommunerne i 2004 med 443,0 mio.kr. som en foreløbig
midtvejsregulering af budgetgarantien for 2004 samt til at fremrykke
afregningen fra 2005 til 2004 af op- og efterreguleringen af budgetgarantien vedr. 2001-2002, som i henhold til § 4, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 582 af 24. juni 2003 skulle foretages i 2005.”
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til,
at statens tilskud til kommuner og amtskommuner for finansåret
2005 fastsættes til henholdsvis 33.184,5 mio. kr. og 14.116,0 mio.
kr. På forslag til finanslov for finansåret 2005 optages således følgende:
§ 16.91.01. Amtskommunerne...........…............... 14.116,0 mio.kr.
§ 16.91.11. Kommunerne ................…................. 33.184,5 mio.kr.

Vedrørende overførslen fra puljen efter servicelovens § 135a stk.4 på
75 mio.kr. til midlerne til særligt vanskeligt stilede kommuner optages følgende på finanslov for finansåret 2005.
§15.15.02.20. Tilskud til kommuner med særligt høje merudgifter i
forbindelse med grundtakstmodellen ...……………... -75,0 mio.kr.
§16.91.12.10. Særligt vanskeligt stillede kommuner ..... 75,0 mio.kr.
Vedrørende overførslen af den resterende del af puljen efter servicelovens § 135a stk.4, til primærkommunernes bloktilskud optages
følgende på forslag til finanslov for finansåret 2005.
§15.15.02.20. Tilskud til kommuner med særligt høje merudgifter i
forbindelse med grundtakstmodellen .……………..... –67,9 mio.kr.
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Vedrørende nedsættelsen af tilskuddet til Københavns og Frederiksberg Kommuner som følge af social finansieringsomlægning og overførslen af beløbet til primærkommunernes bloktilskud optages følgende på forslag til finanslov for finansåret 2005.
§16.91.12.60. Tilskud til Københavns og Frederiksberg Kommuner
som følge af social finansieringsomlægning…….…..... –16,1 mio.kr.
På forslag til finanslov for finansåret 2005 optages følgende tekstanmærkning under §15:
"Tekstanmærkning ad 15.15.01 og 15.15.02
Socialministeren bemyndiges til, som følge af, at der er rettet fejl og
mangler i datagrundlaget, hvorefter der udbetales tilskud, at korrigere udgifterne til det særlige tilskud til børn og unge i særlige dagtilbud eller klubtilbud, børn og unge anbragt uden for hjemmet og
familier i døgntilbud samt til at korrigere udgifterne til det faste tilskud, der svarer til det beløb kommunerne modtog i refusion vedrørende 2002.
Københavns og Frederiksberg kommuners andel af korrektionerne
svarer til deres andel af det samlede primærkommunale beskatningsgrundlag det pågældende år og udbetales som særtilskud efter overførsel til §16.”
"Tekstanmærkning ad 15.15.02
Socialministeren bemyndiges til af puljen på 142,9 mio.kr. (2005pl) efter servicelovens § 135a, stk. 4, til kommuner, der kan dokumentere særlig høje merudgifter som følge af finansieringsomlægningen pr. 1.1.2002 på det sociale område, at overføre 75 mio.kr. fra
2005 til midlerne til særligt vanskeligt stillede kommuner, jf. udligningslovens § 19 stk. 2. Den resterende del af puljen tilbageføres til
kommunernes bloktilskud.”
"Tekstanmærkning ad 15.75.26.
Socialministeren bemyndiges til at forestå en gradvis omlægning til
det generelle statstilskud af de permanente driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsat79
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te grupper. Tilskuddene til kommuners og amtskommuners driftsudgifter ved aktiviteter for socialt udsatte grupper udbetales direkte
og med 100 pct. i det enkelte projekts første to år. Derefter omlægges tilskuddene med en femtedel ad gangen til det generelle statstilskud. Københavns Kommune modtager vedvarende et tilskud svarende til 100 pct. af de bevilgede driftsudgifter.”
På forslag til finanslov for finansåret 2005 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
"Tekstanmærkning ad 16.51.72.
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2005 at afsætte
en aktivitetsafhængig pulje på 1.246 mio.kr. til merbehandlinger på
sygehusområdet."
”Tekstanmærkning ad 16.91.01.
Finansministeren bemyndiges til fra 2005 og frem at forhøje det
amtskommunale bloktilskud med 138,1 mio.kr., som følge af aftale
af 5. april 2000 mellem den daværende regering og Amtsrådsforeningen om overdragelse af privatbanerne til amterne samt aftale af
3. maj 2000 mellem den daværende regering og HUR om overdragelse af toglinien Hillerød-Helsingør (Lille Nord) til HUR, der er
udmøntet ved lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov nr.
124 af 27. februar 2001 om ændring af lov om jernbanevirksomhed
m.v.”
"Tekstanmærkning ad 16.91.01.
Finansministeren bemyndiges til at give amterne en delvis garanti for
medicinudgifterne, som indebærer, at halvdelen af en eventuel afvigelse mellem skønnet for amternes udgifter til medicintilskud på
5.944 mio. kr. i 2005 og udgifterne i amternes regnskaber for 2005
reguleres over bloktilskuddet i 2006, med en foreløbig regulering
ved midtvejsreguleringen i 2005."
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”Tekstanmærkning ad 16.91.01
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det amtskommunale
bloktilskud fra 2005 og frem med 102,4 mio.kr., svarende til det
skønnede provenutab for den amtskommunale sektor i 2005 som
følge af Lov 1211 af 27. december 2003 om nedsættelse af den
amtskommunale grundskyldspromille, i relation til reduktioner af
statslige bevillinger til konsulentordninger i landbruget.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.01 og 16.91.12
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til fra og med 2005
at overføre 8 mio. kr. fra bloktilskuddet til amtskommunerne til
tilskuddet til Bornholms Kommune, jf. udligningslovens § 22, stk.
3.”
”Tekstanmærkning ad § 16
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at undlade at kræve tilbagebetaling i 2005 af de udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990 for Københavns Kommune, jf. kildeskattelovens §64A, og til at afskrive de resterende udeståender.”
”Tekstanmærkning ad § 16
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at undlade at kræve tilbagebetaling i 2005 af de udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990 for Frederiksberg Kommune, jf. kildeskattelovens §64A, og til at nedskrive dette udestående med 40 mio.
kr.”
”Tekstanmærkning ad 16
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at korrigere beregningsgrundlaget for 2002, vedr. fremskrivningsprocenten for de
selvangivne indkomster fra 2002-2005, for virkningerne af fremrykningen af beskæftigelsesfradraget og for den midlertidige suspension
af bidraget til Særlig Pensionsopsparing.”
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”Tekstanmærkning ad 16.91.01 og 16.91.11.
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at neutralisere de
byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af indførelse af beskæftigelsesfradraget via individuelle tilskudsreguleringer for hver
enkelt kommune og amtskommune, som beregnet af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet for 2005 og 2006.”
"Tekstanmærkning ad 16.91.01 og 16.91.11.
I forbindelse med videreførelsen af det fælles offentlige Projekt Digital Forvaltning bemyndiges finansministeren til at overføre 5 mio.kr.
af det primærkommunale og 5 mio.kr. af det amtskommunale bloktilskud for 2006 til § 7.11.04.10."
"Tekstanmærkning ad 16.91.11 og 16 91.12.
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2005 at fordele
1,0 mia. kr. af statstilskuddet til primærkommunerne efter en særlig
fordelingsnøgle, som beregnet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
jf. stk. 2 og 3.
Stk. 2. Fordelingsnøglen, jf. stk. 1, opgøres som den enkelte kommunes udgifter til overførselsindkomster i regnskabsåret 2002, fremskrevet til 2003 pris- og lønniveau ud over en bundgrænse på 2.500
kr. pr. indbygger. Kommunernes udgifter til overførselsindkomster
opgøres som nettodriftsudgifterne til kontanthjælp, kontanthjælp
vedrørende visse grupper af flygtninge, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, personlige tillæg til pensionister, førtidspension, sygedagpenge, jobtræningsordningen, pulje- og servicejob og beskæftigelsesordninger. Udgifterne korrigeres med summen af følgende
beløb:
1) 25 pct. af det beløb, der for den enkelte kommune kan henføres til udligningen af det sociale udgiftsbehov i landsudligningen for 2003, jf. §§ 5-7 i lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner og amtskommuner,
2) 75 pct. af det beløb, der for den enkelte kommune kan henføres til udligningen af det sociale udgiftsbehov i hovedstadsområdet for 2003, jf. §§ 8 og 9 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.
Stk. 3. For Københavns og Frederiksberg Kommuner neutraliseres
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ordningen, idet tilskuddet til hver af disse kommuner fastsættes svarende til kommunens beregnede medfinansiering af ordningen.”
"Tekstanmærkning ad 16.91.11 og 16.91.12
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til fra 2005 at nedsætte tilskuddet til Københavns og Frederiksberg Kommuner som
følge af social finansieringsomlægning med 16,1 mio. kr. som følge
af afskaffelsen af puljen efter servicelovens § 135a, stk. 4, til kommuner, der kan dokumentere særlig høje merudgifter som følge af
finansieringsomlægningen pr. 1.1.2002 på det sociale område. Beløbet overføres til det primærkommunale bloktilskud.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at regulere det primærkommunale
bloktilskud i 2005 med 1.560,3 mio.kr. som en foreløbig regulering
vedr. budgetgarantien for 2005.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at regulere det primærkommunale
bloktilskud i 2005 med –86,6 mio.kr. som en efterregulering vedr.
budgetgarantien for 2003 samt regulere det primærkommunale
bloktilskud i 2005 med 1.020,7 som en permanent opregulering
vedr. budgetgarantien vedr. 2002-2003.”
"Tekstanmærkning ad 16.91.12.
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 543,7 mio. kr. i 2005 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet."
”Tekstmærkning ad 16.91.11 og 16.91.12.
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til fra og med 2005
at overføre 25,0 mio. kr. af det primærkommunale statstilskud til
tilskuddet til kommuner på øer uden fast forbindelse, jf. udligningslovens §22, stk. 2 og 3. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren.”
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Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten
for de selvangivne indkomster fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2002 til 2005 udgør 10,9 pct. og at fremskrivningsprocenten
for ejendomsværdiskatten for 2002 til 2005 fastsættes til 6,4 pct.
Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Endelig søges om tilslutning til, at det skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af
den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 3,5 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 6,5 pct.

THOR PEDERSEN

/ Kristian Wendelboe

Til Finansudvalget
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Bilag 1

Bilag 1
Regulering af de generelle tilskud til kommunerne

Mio. kr.

Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
2004
2005
(04-pl)
(05-pl)

BO
2006
(05-pl)

BO
2007
(05-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. Akt 185 af 27. juni
2003 ............................................................ 29.956,2 22.857,5 23.193,6 23.193,6
Pris- og lønregulering
- Opregulering .............................................
770,5
770,5
770,5
- Efterregulering ...........................................
770,5
I alt .............................................................. 29.956,2 24.398,5 23.964,1 23.964,1
II. Budgetgaranti
Foreløbig 2005..............................................
Midtvejsregulering af budgetgarantien for
2004 ..............................................................
Efterregulering vedr. 2001-2002 ....................
Permanent opregulering vedr. 2001-2002 ......
Efterregulering vedr. 2003..............................
Permanent opregulering vedr. 2002-2003 ......
I alt ................................................................

-

1.560,3

-

-

443,0
-30,0
-30,0
383,0

-30,7
-86,6
1.020,7
2.463,7

-30,7
1.020,7
990,0

-30,7
1.020,7
990,0

-

-137,3

-137,3

-137,3

0,0

-30,8
-168,1

-74,0
-211,3

-74,0
-211,3

-2,1

-5,6

III. Lov- og cirkulæreprogram
Finansministeriet
Lov nr. 1203 af 27. december 2003 om
offentlige betalinger m.v. (Digitalisering af
faktura mv.) ...................................................
Lov nr. 1203 af 27. december 2003 om
offentlige betalinger m.v. (Kontantkasser og
checks). ..........................................................
I alt ................................................................
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Lov nr. 1235 af 27. december 2003 om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om individuel
boligstøtte, lov om midlertidig regulering af
boligforholdene og forskellige andre love
(Konsekvensændringer som følge af lov om
byfornyelse og udvikling af byer), 1)...............

-

-0,2
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Mio. kr.

Forslag til lov om ændring af byggeloven,
lov om planlægning og lov om statens byggevirksomhed m.v. (Handicaptilgængelighed
og adgang til at iværksætte undersøgelser af
alvorlige ulykker i byggeriet), L106, 1) ...........
Lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede
private andelsboliger m.v. (Maksimumbeløb,
grundkapital samt boliger til handicappede
og demente) ...................................................
Aftalt regulering vedr. forslag til lov om
ændring af lov om byfornyelse (Styrkelse af
kommunernes incitamenter til udgiftsbegrænsning), L51, 1)........................................
Lov nr. 1234 af 27. december 2003 om
byfornyelse og udvikling af byer, 1) ................
I alt ................................................................
Skatteministeriet
Lov nr. 1058 af 17. december 2002 om
ændring af skattekontrolloven og andre
skatte- og afgiftslove (forenkling). Automatisk indberetning af studielånsrenter, 1)..........
Borgerne får via Internettet direkte adgang
til R 75 (skattevæsenets kontroloplysninger) ...
Ændret procedure for udsendelse af skattevæsenets årsopgørelser m.v. ............................
I alt ................................................................
Justitsministeriet
Omlægning af politiets alarmstruktur............
Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. ........................
I alt...............................................................
Socialministeriet
Lov nr. 288 af 12. maj 1999 om ændring af
diverse love (Konsekvensændringer som
følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen
fra 67 til 65 år)..............................................
Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring
af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform), 1), *).............................
86

Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
BO
2004
2005
2006
(04-pl)
(05-pl) (05-pl)

BO
2007
(05-pl)

-

29,2

38,9

38,9

-8,8

-9,0

-16,9

-16,9

-

-

-

33,6

-5,2
-14,0

-12,5
7,5

-21,2
-1,3

-27,5
22,5

-

-

-

-1,7

-2,9

-3,0

-3,0

-3,0

-2,9

-11,9
-14,9

-11,9
-14,9

-11,9
-16,6

2,0

-

-

-

2,0

11,3
11,3

11,3
11,3

11,3
11,3

-

-

-

-2,4

-

-

-

-10,6

Bilag 1

Mio. kr.

Lov nr. 287 af 12. maj 1999 om ændring af
lov om social pension (nedsættelse af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år) ....................
Lov nr. 1072 af 17. december 2002 om
ændring af lov om social pension (Udvidelse
af regler om helbredstillæg), 1) ......................
Lov nr. 1219 af 27. december 2003 om
ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger med flere love (Betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester) ..............................................................
Lov nr. 222 af 31. marts 2004 om ændring
af lov om social service og ligningsloven.
(Forbedringer af ledsageordningen, præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed,
indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse
m.v.) .............................................................
Lov nr. 320 af 5. maj 2004 om ændring af
lov om social service (Pligt til at tilbyde
handleplaner og etablering af døgntilbud til
børn og unge m.v.)........................................
Lov nr. 224 af 31. marts 2004 om ændring
af lov om social service (Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn) ............................
Lov nr. 223 af 31. marts 2004 om ændring
af lov om social service (Præcisering af kommuners og amtskommuners forpligtelse til
at levere tilbud på det sociale område) ...........
Lov nr. 1218 af 27. december 2003 om
ændring af lov om individuel boligstøtte
(Afrunding af indkomst, rente for boligstøttelån, regulering af beløbsgrænser samt
ændring af kompensationsordningen)............
Lov nr. 319 af 5. maj 2004 om ændring af
lov om social pension (Opsat pension og
justering af optjeningsregler), 1) ....................
Bekendtgørelse nr. 890 af 6. november
2003 om kommunens tilskud til brug for
dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling
og fripladstilskud m.v. og Bekendtgørelse
nr. 146 af 5. marts 2004 om ændring af
bekendtgørelse om kommunens tilskud til
brug for dagtilbud til børn, forældrenes
egenbetaling og friplads m.v., *) ....................

Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
BO
2004
2005
2006
(04-pl)
(05-pl) (05-pl)

BO
2007
(05-pl)

-

-

-

9,9

-

-

-

0,3

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

4,9

5,1

5,1

5,1

2,4

5,9

5,9

5,9

13,0

9,2

7,2

7,2

-15,4

-21,1

-21,1

-21,1

-12,1

-12,4

-12,4

-12,4

-

0,3

0,4

0,5

16,5

4,3

4,3

4,3
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Bekendtgørelse nr. 891 af 6. november
2003 om kommunens tilskud til brug for
klubtilbud og andre socialpædagogiske
fritidstilbud til større børn og unge................
Lov nr. 1220 af 27. december 2003 om
ændring af lov om social pension (Supplerende pensionsydelse) ....................................
Regulering af summeringsfejl på Akt 185 af
27. juni 2003 ................................................
Forstærket indsats overfor kriminelle og
kriminalitetstruede unge................................
Lov nr. 471 af 9. juni 2004 om ændring af
lov om social pension (Udvidelse af modtagerkredsen for den supplerende pensionsydelse), 1) .....................................................
"Hyrdebrev" om netværksstøtte, baseret på
frivillige, til børn og unge, der har begået
voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet. ..........................................................
Bekendtgørelse nr. 399 af 27. maj 2004 om
ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse mv. i døgninstitutioner for børn og
unge og i opholdssteder for børn og unge
for flere end 4 personer .................................
I alt ...............................................................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Bekendtgørelse nr. 763 af 26. august 2003
om fastsættelse af dagen for afholdelse af
valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet i 2004..............................................
Lov nr. 430 af 10. juni 2003 om ændring af
lov om patientforsikring, 1)............................
Lov nr. 441 af 9. juni 2004 om ændring af
lov om sygehusvæsenet (Klar besked og
rehabilitering af torturofre).............................
I alt ................................................................
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Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
BO
2004
2005
2006
(04-pl)
(05-pl) (05-pl)

BO
2007
(05-pl)

0,8

0,8

0,8

0,8

1,2

-4,5

-4,5

-4,7

-0,8

-

-

-

4,3

8,7

8,7

8,7

1,8

-7,5

-8,0

-8,3

5,0

12,4

12,4

12,4

2,8
23,5

4,4
4,7

4,4
2,3

4,4
-0,9

8,1

-

-

-

-

-

-

1,8

8,1

-3,1
-3,1

-3,1
-3,1

-3,1
-1,3

Bilag 1

Mio. kr.

Beskæftigelsesministeriet
Lov nr. 423 af 9. juni 2004 om ændring af
lov om aktiv socialpolitik, lov om ansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (Tilsyn med kommunale rådighedsvurderinger m.v.) .....................
Bekendtgørelse nr. 1057 af 10. december
2003 om erstatning mm. ved deltagelse i
tilbud om vejledning og opkvalificering og
tilbud ved virksomhedspraktik .......................
Bekendtgørelse nr. 357 af 17. maj 2001 om
fortegnelse over erhvervssygdomme (Ændret
kriterium for anerkendelse af lænde-ryglidelser for personer ansat i plejesektoren) .............
Præmieringsordning, korrektion af Akt 185
af 27. juni 2003 .............................................
Lov nr. 425 af 9. juni 2004 om ændring af
lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af
arbejdsmiljøreformen "Et godt arbejdsmiljø
for medarbejdere og virksomheder" m.v.) .......
Efterregulering af Lov nr. 1198 af 27 december 1996 om præmieringsordningen ........
Økonomiske konsekvenser af Højesterets
dom om udmåling af arbejdsskadeerstatning
til personer i fleksjob, *) .................................
Lov nr. 61 af 29 januar 2003 om ændring af
lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner og amtskommuner
m.fl. (Ændring vedrørende den kommunale
budgetgarantiordning) ...................................
Lov nr. 308 af 4. maj 2004 om ændring af
lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
(Midlertidig suspension af bidraget til Særlig
Pensionsopsparing),*).....................................
I alt ................................................................

Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
BO
2004
2005
2006
(04-pl)
(05-pl) (05-pl)

BO
2007
(05-pl)

0,2

0,2

0,2

0,2

42,5

29,1

29,1

29,1

-

-

-

1,9

-11,9

-12,2

-12,2

-12,2

-

-35,8

-72,3

-72,5

-0,7

-

-

-

207,2

40,7

40,7

40,7

-

-73,6 -107,3

-107,3

5,0
242,3

-51,6 -121,8

-120,1
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Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
2004
2005
(04-pl)
(05-pl)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Lov. nr. 365 af 6. juni 2002 om ændring af
udlændingeloven og ægteskabsloven med
flere love, 1) ...................................................
Bekendtgørelse nr. 582 af 10. juli 2002 om
sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens §
9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9,
stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller
integrationsloven, 1).......................................
Lov nr. 1157 af 19. december 2003 om
ændring af repatrieringsloven (Reintegrationsbistand, hjælp til etablering, sygesikring,
-0,4
transport af erhvervsudstyr m.v.) ....................
Lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af
lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven, 1)............................................................
-0,4
I alt ................................................................
Undervisningsministeriet
Ændring af lov om folkeoplysning, jf. Lov
nr. 1227, 2003 ...............................................
Reform af de mellemlange videregående
sundhedsuddannelser......................................
Reform af folkeskolen, 1)................................
Vejledningsreform, 1).....................................
Ændring af lov om folkeskolen (obligatorisk
sprogstimulering for tosprogede småbørn),
jf. Lov nr. 477 af 9. juni 2004, og ændring
af lov om friskoler og private grundskoler
mv. (styrkelse af forældres frie valg), jf. Lov
nr. 478 af 9. juni 2004, 1) ..............................
I alt ................................................................
Miljøministeriet
Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer .........................
Bekendtgørelse nr. 161 af 17. marts 2004
om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage
mv..................................................................
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BO
2006
(05-pl)

BO
2007
(05-pl)

-

-

1,2

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

10,1
11,7

13,0

13,3

13,3

13,3

-

-

-

-0,5
7,5
1,7

3,4
16,4

8,4
21,7

7,0
20,3

5,6
27,6

2,2

4,4

3,3

3,3

1,6

1,6

1,6

1,6

Bilag 1

Mio. kr.

Ændring af bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli
2003 om godkendelse af listevirksomhed
(Ændring af regler om miljøgodkendelse
m.v., jf. L 93).................................................
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse
aktiviteter (Ophævelse af anmeldeordningen) ...............................................................
Ændring af bekendtgørelse nr. 965 af 16.
december 1998 om brugerbetaling for godkendelser og miljøtilsyn efter miljøbeskyttelsesloven..........................................................
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern
støj og handlingsplaner (implementering af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering
og styring af ekstern støj), 1) ..........................
Bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002 om
visse listevirksomheders pligt til at udarbejde
grønt regnskab ...............................................
Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning,
ensilage mv. (Videreførelse) ............................
Aftale af 1. marts 2004 mellem KL og Miljøministeriet vedr. udbygning af tilsynet
med svinebedrifter..........................................
Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om
forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg................
I alt ................................................................

Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
2004
2005
(04-pl)
(05-pl)

BO
2006
(05-pl)

BO
2007
(05-pl)

-

-1,4

-1,6

-2,1

-

0,4

0,3

0,3

60,1

-6,2

-6,2

-6,2

-

-

-

0,9

-

-

-

-0,1

-

-

-

-0,3

1,2

-

-

-

65,1

-0,3
-1,5

-0,3
-2,9

-0,3
-2,9

IV. Andre reguleringer
Balancetilskud ................................................
Realvækst, finansiering ...................................
Projekt Digital Forvaltning.............................
Overførsel af tilskud til projekter til udsatte
grupper ..........................................................
Regulering af tilskud i den reviderede grundtakstovergangsordning....................................
Overførsel af den resterende pulje efter servicelovens §135a, stk. 4..................................

-

5.929,1
511,1
-

511,1
-5,0

511,1
-

0,0

1,4

1,4

1,4

-9,4

-9,5

-9,5

-9,5

-

67,9

67,9

67,9
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Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
2004
2005
(04-pl)
(05-pl)

BO
2006
(05-pl)

BO
2007
(05-pl)

Overførsel af tilskud fra Københavns og
Frederiksberg Kommuner sfa. afskaffelsen af
puljen efter servicelovens §135a, stk.4 ............
16,1
16,1
16,1
I alt ................................................................
-9,4 6.516,1
582,0
587,0
Total.............................................................. 30.669,9 33.184,5 25.214,9 25.261,1
*) 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 de generelle tilskud til amtskommunerne

Mio. kr.

Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
2004
2005
(04-pl)
(05-pl)

BO
2006
(05-pl)

BO
2007
(05-pl)

9.484,8

9.425,7

9.425,7

237,1
237,1
9.959,0

237,1
9.662,8

237,1
9.662,8

0,0

-47,5
-47,5

-47,5
-47,5

-47,5
-47,5

-

4,2

5,5

5,5

-0,2

-0,2

-0,5

-0,5

-0,2
-0,4

-0,2
3,8

-0,2
4,8

-0,2
4,8

0,0

1,3
1,3

1,3
1,3

1,3
1,3

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. Akt 185 af 27. juni
2003 ........................................................... 12.226,8
Pris- og lønregulering
- Opregulering ............................................
- Efterregulering ..........................................
I alt ............................................................. 12.226,8
II. Lov- og cirkulæreprogram
Finansministeriet
Lov nr. 1203 af 27. december 2003 om
offentlige betalinger m.v. (Digitalisering
af faktura mv.).............................................
I alt .............................................................
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Forslag til lov om ændring af byggeloven,
lov om planlægning og lov om statens
byggevirksomhed m.v. (Handicaptilgængelighed og adgang til at iværksætte undersøgelser af alvorlige ulykker i byggeriet),
L106, 1)......................................................
Lov nr. 1233 af 27. december 2003 om
ændring af lov om almene boliger samt
støttede private andelsboliger m.v. (Maksimumbeløb, grundkapital samt boliger til
handicappede og demente) ..........................
Lov nr. 1234 af 27. december 2003 om
byfornyelse og udvikling af byer ..................
I alt .............................................................
Justitsministeriet
Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af
tvangsindgreb og oplysningspligter. .............
I alt .............................................................
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Forsvarsministeriet
Ændring af værnepligtsloven .......................
I alt .............................................................
Socialministeriet
Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring
af lov om social pension og andre love
(Førtidspensionsreform), 1), *) ....................
Lov nr. 222 af 31. marts 2004 om ændring
af lov om social service og ligningsloven.
Forbedringer af ledsageordningen, præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed,
indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse
m.v.) ...........................................................
Lov nr. 223 af 31. marts 2004 om ændring
af lov om social service (Præcisering af
kommuners og amtskommuners forpligtelse til at levere tilbud på det sociale område) ..............................................................
Bekendtgørelse nr. 228 af 31. marts 2004
om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre
efter § 93 a i lov om social service................
Bekendtgørelse nr. 398 af 26. maj 2004
om kvalitetsstandard for social behandling
for stofmisbrug efter § 85 i lov om social
service. ........................................................
Forstærket indsats overfor kriminelle og
kriminalitetstruede unge..............................
Bekendtgørelse nr. 413 af 3. juni 2004 om
retssikkerhed og administration på det
sociale område (Regler om anvendelsesområdet for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, behandling
af klager, praksiskoordinering, amtskommunale brugerråd, statistik m.v.) .................
Bekendtgørelse nr. 399 af 27. maj 2004
om ændring af bekendtgørelse om magtanvendelse mv. i døgninstitutioner for
børn og unge og i opholdssteder for børn
og unge for flere end 4 personer ..................
I alt .............................................................
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Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
2004
2005
(04-pl)
(05-pl)

BO
2006
(05-pl)

BO
2007
(05-pl)

-0,4
-0,4

-0,4
-0,4

-0,4
-0,4

-0,4
-0,4

-

-

-

-69,6

1,1

1,0

1,0

1,0

15,4

21,1

21,1

21,1

0,9

0,5

0,5

0,5

0,7

0,4

0,4

0,4

4,7

9,7

9,7

9,7

0,1

0,1

0,1

0,1

7,2
30,1

10,9
43,7

10,9
43,7

10,9
-25,9

Bilag 2

Mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
EF-forordning 1408/71 om social sikring
af vandrende arbejdstagere m.fl. (Indførelse af EU-sygesikringsbevis i Danmark), *)....
EF-forordning 1408/71 om social sikring
af vandrende arbejdstagere (Koordinering
af offentlige sundhedsydelser for borgere,
der rejser mellem EU-/EØS-landene og
Schweiz)......................................................
Lov nr. 312 af 5. maj 2004 om ændring af
lov om patienters retsstilling (Selvbestemmelse over biologisk materiale, der er
afgivet i forbindelse med behandling (biobanker)) ......................................................
Bekendtgørelse nr. 1099 af 12. december
2003 om henlæggelse af erstatningssager
efter patient-forsikringsloven vedr. tandlæger til Tandlægeforeningens patientskadeforsikring, 1), *) ..........................................
Bekendtgørelse nr. 366 af 22. maj 2003
om midlertidig gratis influenzavaccination
til alle over 65 år ........................................
Lov nr. 430 af 10. juni 2003 om ændring
af lov om patientforsikring, 1), *) ................
Finanslovens § 16.51.31, Udligning vedr.
behandling af bløderpatienter......................
Lov nr. 441 af 9. juni 2004 om ændring af
lov om sygehusvæsenet (Klar besked og
rehabilitering af torturofre)..........................
Tilbud om gratis hepatitisvaccination til
stofmisbrugere og deres pårørende, (Satspulje). .........................................................
Vandampuller i sprøjtesæt til injektionsmisbrugere, (Satspulje). ...............................
Forsøgsordning med neonatal hørescreening ............................................................
I alt .............................................................

Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
2004
2005
(04-pl)
(05-pl)

BO
2006
(05-pl)

BO
2007
(05-pl)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1,1

1,1

1,1

0,3

1,0

1,0

1,0

4,0

4,1

4,1

-

0,6

-

-

-

-

-

-

8,6

-

-24,0

-

-

-

35,8

35,8

35,8

5,0

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

25,0
36,9

15,3
35,3

44,0

48,5
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Beskæftigelsesministeriet
Bekendtgørelse nr. 357 af 17. maj 2001
om fortegnelse over erhvervssygdomme
(Ændret kriterium for anerkendelse af
lænde-ryglidelser for personer ansat i plejesektoren) .....................................................
Præmieringsordning, korrektion af Akt
185 af 27. juni 2003 ...................................
Lov nr. 425 af 9. juni 2004 om ændring af
lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af
arbejdsmiljøreformen "Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder"
m.v.) ...........................................................
Efterregulering af Lov nr. 1198 af 27.
december 1996 om præmieringsordningen..
Økonomiske konsekvenser af Højesterets
dom om udmåling af arbejdsskadeerstatning til personer i fleksjob, *) ......................
I alt .............................................................
Undervisningsministeriet
Reform af de mellemlange videregående
sundhedsuddannelser ..................................
Vejledningsreform.......................................
Honorering af tilsynsførende ved pædagogikum .........................................................
Pensionsforhøjelse i forbindelse med adjunkt-/lektorstillingsstruktur på statens
område........................................................
Ændring af lov om grundlæggende socialog sundhedsuddannelser, jf. Lov nr. 482 af
9. juni 2004 ................................................
Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og
lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf.
Lov nr. 224 af 31. marts 2004.....................
I alt .............................................................
Miljøministeriet
Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer ..................
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Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
2004
2005
(04-pl)
(05-pl)

BO
2006
(05-pl)

BO
2007
(05-pl)

-

-

-

0,8

-2,6

-2,7

-2,7

-2,7

-

-30,7

-61,3

-61,3

-0,4

-

-

-

84,8
81,8

16,6
-16,8

16,6
-47,4

16,6
-46,6

7,9

7,6

-

-2,7
-

2,2

0,9

0,9

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1

7,0

7,2

7,2

7,2

1,7
19,9

2,4
19,2

2,4
11,6

2,4
8,9

0,9

0,9

0,5

0,9

Bilag 2

Mio. kr.

De Grønne Råd (Frivilliggørelse) – Del af
lov nr. 454 af 9. juni 2004 om ændring af
naturbeskyttelsesloven m.fl..........................
Bekendtgørelse om karakterisering af
vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer ...........
Ændring af bekendtgørelse nr. 652 af 3.
juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed (Ændring af regler om miljøgodkendelse m.v., jf. L 93) .....................................
Ændring af bekendtgørelse nr. 965 af 16.
december 1998 om brugerbetaling for
godkendelser og miljøtilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.............................................
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern
støj og handlingsplaner (Implementering
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj), 1) ................
Bekendtgørelse nr. 594 af 5. juli 2002 om
visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab ...................................
I alt .............................................................
Trafikministeriet
Privatbanerne og Lille Nord ........................
I alt .............................................................

Korrigeret Foreløbig
pulje
pulje
2004
2005
(04-pl)
(05-pl)

BO
2006
(05-pl)

BO
2007
(05-pl)

-0,3

-1,3

-1,3

-1,3

4,0

-

-

-

-

-0,9

-1,1

-1,3

36,8

6,5

6,5

6,5

-

-

-

0,6

41,0

5,2

5,0

-0,2
5,2

138,1
138,1

138,1
138,1

0,0

138,1
138,1

III. Andre reguleringer
Balancetilskud ............................................
- 2.850,0
Realvækst, finansiering ...............................
- 1.022,7 1.022,7 1.022,7
Medicingaranti 2003, endelig regulering ....
-37,0
Medicingaranti 2004, midtvejsregulering ...
-2,5
Projekt Digital Forvaltning.........................
-5,0
Nedsat grundskyldspromille for landbrugsejendomme, jf. lov nr. 1211 af 27.
december 2003...........................................
102,4
102,4
102,4
I alt ............................................................
-39,5 3.975,1 1.120,1 1.125,1
Total.......................................................... 12.396,2 14.116,0 10.936,1 10.874,3
*) 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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