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Regeringen indgik den 9. og 10. juni 2012 aftaler med henholdsvis Danske Regioner og KL 
om regionernes og kommunernes økonomi for 2013.  
 
Hovedtallene for regions- og kommuneaftalerne fremgår af tabel 1. 
 
 

Tabel 1 

Aftalte serviceudgifter i regioner og kommuner i 2013 

Mio. kr. , 2013-pl Regioner Kommuner 

 Sundhed Regional udvikling  

Udgangspunkt for aftalerne  93.921 2.937  230.772 1) 

Niveau for medicintilskud i 2013  6.396   

    

Regionerne    

Realløft til sygehusaktivitet  673   

Løft af øvrige sundhedsudgifter  349   

    

Løft af sygehusaktivitet   1.346   

Produktivitetsforbedringer  -1.346   

Prioritering af psykiatrien  200   

    

Kommunerne    

Løft til forebyggelse og sundhedsfremme    300 

Løft til bedre normeringer i dagtilbud    500 

    

Prioritering af borgernær service    733 

Frigjorte ressourcer - moderniseringsaftale    -733 

  

1) Ekskl. aktivitetsafhængig medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. 

 

Regionerne 
Med aftalen løftes aktiviteten på sygehusområdet i 2013 med 3 pct. Samlet løftes de regiona-
le driftsudgifter eksklusiv medicintilskud med godt 1 mia. kr. Der er samtidig aftalt en priorite-
ring af psykiatrien med 200 mio. kr. til kapacitetsudbygning. Der er for 2013 aftalt produktivi-
tetsforbedringer på 2 pct.  

Indledning
Nyt kapitel 
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Der er i 2013 aftalt et anlægsloft for almindelig anlægsaktivitet (brutto) på 2.200 mio. kr. på 
sundhedsområdet. Der er samtidig forudsat anlægsinvesteringer med kvalitetsfondsstøtte på 
3 mia. kr. i 2013. Endvidere er der aftalt en pulje på 300 mio. kr. til anlægsprojekter med hen-
blik på fremme af offentligt-private partnerskaber (OPP-løsninger).    
 
Aftalen indebærer større fleksibilitet i sygehusenes tilrettelæggelse af behandlingen og et 
bedre rum for at prioritere de mest alvorligt syge gennem en differentiering af den nuværende 
ret til hurtig behandling, så fristen bliver hhv. 2 måneder for mindre alvorlige sygdomme og 1 
måned for mere alvorlige sygdomme. Samtidig indføres en ret til udredning inden for 1 må-
ned. Behandling af livstruende kræft- og hjertesygdomme og anden akut sygdom berøres ik-
ke af de nye regler.  
 
Samtidig skal der frem mod 2014 gradvist indfases en visiteret adgang til landets fælles 
akutmodtagelser med henblik på at sikre patienten det rette behandlingstilbud og lavere ven-
tetider. 
 

Kommunerne 
Aftalen indebærer, at kommunerne kan fastholde udgiftsniveauet i budgetterne for 2012. Her-
til kommer hhv. et løft på 300 mio. kr. til kommunernes forebyggende og sundhedsfremmen-
de indsats samt et løft på 500 mio. kr. til dagtilbudsområdet.  
 
Der er aftalt et maksimalt anlægsniveau på 15,5 mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for 
rammerne af aftalen. Det indgår heri, at der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Kom-
munernes investeringsniveau på kvalitetsfondsområderne (dagtilbud, folkeskole og ældreom-
rådet) skal således udgøre mindst 7 mia. kr. i 2013.  
 
Regeringen og KL er med aftalen enige om en række fælles initiativer, der skal understøtte 
en grøn omstilling i de kommende år, herunder et løft af kommunernes investeringer i klima-
tilpasning på spildevandsområdet på 2,5 mia. kr. i 2013.  
 
Der er samtidig indgået en ny moderniseringsaftale, der skal skabe et råderum på i alt 1½ 
mia. kr. frem mod 2014, som kommunerne kan prioritere til borgernær service. Aftalen inde-
holder konkrete initiativer omkring bl.a. afbureaukratisering, digitalisering og velfærdsteknolo-
gi, som frigør samlet 733 mio. kr. i 2013. Der er desuden enighed om at fortsætte den statsli-
ge regelforenkling med nye initiativer i forhold til bl.a. beskæftigelsesområdet samt vand- og 
naturindsatsen.  
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10. juni 2012 
 

1. Indledning  
 
Dansk økonomi står i de kommende år over for væsentlige udfordringer. Konkurrenceevnen 
er svækket og produktivitetsvæksten lav. Den demografiske udvikling betyder, at store år-
gange af ældre vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Og de store underskud på de 
offentlige finanser skærper kravene til at føre en ansvarlig og troværdig økonomisk politik.  
 
Regeringen har med planen Med Danmark i Arbejde – Udfordringer for dansk økonomi mod 
2020 fremlagt en reformdagsorden, som skal tage hånd om disse udfordringer og sikre vækst 
og balance i økonomien frem mod 2020.  
 
De økonomiske rammer for kommunerne i 2013 er fastsat under hensyntagen til EU-
henstillingen og behovet for at konsolidere de offentlige finanser. Regeringen og KL er enige 
om behovet for at gennemføre reformer frem mod 2020. Det skal medvirke til at skabe rum til 
at prioritere den offentlige service i de kommende år.   
 
Et bredt flertal i Folketinget står bag en budgetlov, som fastlægger de fremtidige rammer for 
samarbejdet mellem staten og kommunerne. Med budgetloven vil Folketinget fra 2013 skulle 
fastsætte fireårige lofter for de kommunale serviceudgifter.  
 
Kommunerne har i de seneste år påtaget sig et stort ansvar i forhold til den nødvendige kon-
solidering af de offentlige finanser. De seneste års budgetter har holdt sig inden for de aftalte 
rammer, og regnskaberne for 2010 og 2011 afspejler en opstramning i forhold til styringen af 
den kommunale økonomi. Kommunerne har samtidig prioriteret et historisk højt investerings-
niveau i de senere år. De kommunale investeringer understøtter vækst og beskæftigelse og 
bidrager samtidig til udbygning af velfærdssamfundet.  
 
Kommunerne har igangsat en omstilling af opgaveløsningen på de store velfærdsområder, 
hvor der blandt andet tænkes i nye strukturer og samarbejdsformer, omlægning til digitale 
løsninger og administrativ effektivisering.  
 
Der er i de kommende år fortsat behov for at nytænke og modernisere den offentlige opgave-
løsning. Det handler om at prioritere kerneopgaver på bekostning af unødigt bureaukrati og 
mindre vigtige opgaver. Samtidig skal opgaverne løses bedre og billigere gennem bl.a. digita-
lisering og velfærdsteknologi, offentlig-privat samarbejde, bedre styring og regulering samt et 
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styrket fokus på resultater, effekt og omkostningsbevidsthed. Moderniseringen forudsætter et 
aktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem stat og kommuner.   
 
 

2. Større lokalpolitisk råderum 
 
Regeringen og kommunerne vil samarbejde om en fortsat modernisering af den offentlige 
sektor. Der er således brug for et tæt og aktivt samarbejde på tværs af hele den offentlige 
sektor omkring de fremtidige udfordringer. Regeringen vil fremlægge forslag, der styrker den 
igangværende omstilling i kommunerne gennem et større lokalpolitisk råderum.  
 
De årlige aftaler om kommunernes økonomi udgør omdrejningspunktet for fastlæggelsen af 
de økonomiske rammer for kommunerne og en tæt dialog mellem stat og kommuner omkring 
kommunernes opgaveløsning. 
 
Regeringen og KL er enige om, at den fortsatte dialog bygger videre på de tidligere aftalte 10 
principper for god decentral styring. Afsættet er, at en stærk decentral offentlig sektor under-
støtter kvalitet for pengene ved, at opgaveløsningen tilpasses lokale ønsker og behov samt 
de konkrete forhold i den enkelte kommune.  
 
Regeringen og KL er enige om at igangsætte et eftersyn af de 10 principper for god decentral 
styring. 
 
Principperne om decentral styring indebærer, at den offentlige styring i højere grad skal have 
fokus på resultater, således at der bliver rum til at udvikle og nytænke opgaveløsningen på 
decentralt niveau.  
 
 

3. Kommunernes økonomi for 2013 
 
Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2013 tager udgangspunkt i de kommunale bud-
getter for 2012. Hertil kommer et løft til dagtilbud på 500 mio. kr. samt et løft på 300 mio. kr. 
til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne.   
 
Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2013 udgør 231,6 mia. kr. Hertil kom-
mer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.  
 
Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kom-
munale økonomi i 2013 med nedenstående forudsætninger.  
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Tabel 1 

Balance for kommunerne i 2013 

Mio. kr., 2013-pl Aftale 

Serviceudgifter, netto 231.572 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 19.150 

Overførsler 62.032 

Udgifter til forsikrede ledige mv. 14.604 

Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) 15.517 

Øvrige udgifter 1.155 

Udgifter i alt 344.030 

  

Skatteindtægter -249.586 

Bloktilskud mv. -76.283 

- Heraf betinget bloktilskud -4.000 

Beskæftigelsestilskud -14.604 

Øvrige indtægter -7.056 

Indtægter i alt  -347.530 

  

Ekstraordinær finansiering -3.500 
 

 
Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter 
og indtægter for kommunerne under ét i 2013. Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært 
med 3.000 mio. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Hertil afsættes 
der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. 
 
I 2013 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse 
i budgetterne for 2013. Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 
2013 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau. Samtidig er regeringen og KL enige om at drøfte 
regnskabsresultatet for 2012, når dette foreligger. 
 
Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2013 er en uændret 
kommunal skattefastsættelse i 2013.  
 
Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om justeringer i udligningssystemet. Regerin-
gen har i forlængelse heraf fremsat lovforslag om justeringer af udligningssystemet. Med af-
talen indføres en overgangsordning, der indebærer, at de byrdefordelingsmæssige virkninger 
indfases gradvist for de kommuner, som har de største tab.  
 
Det indgår i lovforslaget, at den ordinære særtilskudspulje forhøjes ekstraordinært til 400 mio. 
kr. i 2013 og 2014, mens aftalen indfases. Puljen kan som hidtil søges af såvel kommuner 
med aktuelle som mere vedvarende økonomiske udfordringer. 
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Det indgår endvidere i lovforslaget, at der oprettes en ny social særtilskudspulje på 400 mio. 
kr. fra og med 2013 til løsning af sociale problemer, der er store i bestemte områder af lan-
det, typisk i de større byer.  
 
I forbindelse med justeringen af udligningssystemet fra 2013 gives der mulighed for en vis til-
pasning af de kommunale skatter under forudsætning af uændret beskatningsniveau for 
kommunerne under ét.  
 
Regeringen finder, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en 
ramme på 250 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, 
som vil ligge til grund for fordelingen af rammen for skattestigninger. Herefter ansøger kom-
munerne økonomi- og indenrigsministeren om en andel af den aftalte ramme for skattestig-
ninger. 
 
For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for 
kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i 
alt 250 mio. kr. For 2013 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, der har et beskat-
ningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2013 nedsætter skatten. Tilskuddet kan hø-
jest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016. Hvis der 
er ønsker om skattenedsættelser på over 250 mio. kr., fastsættes en grænse for, hvor store 
skattenedsættelser puljen kan finansiere. 
 
Regeringen tilkendegiver, at hvis der for 2013 sker en skatteforhøjelse for kommunerne un-
der ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet sva-
rende til overskridelsen. 
 
Kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedta-
ger en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individu-
el modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse. 
 

Anlæg 
Regeringen og KL er enige om, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 maksimalt må 
udgøre et niveau på 15,5 mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for rammerne af aftalen. 
En andel af kommunernes bloktilskud på 1 mia. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter 
for 2013 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne. 
 
I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Kommunernes investeringsniveau på kvali-
tetsfondsområderne udgør således mindst 7 mia. kr. i 2013. Der afsættes en lånepulje på 
750 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne. Lånepuljen målrettes primært kom-
muner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.  
 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at nedsætte en arbejdsgruppe om de 
kommunale og regionale låne- og deponeringsregler. 
 
Arbejdsgruppen skal undersøge mulighederne for en modernisering af låne- og deponerings-
reglerne for investeringer, der gennem fremtidige driftsbesparelser sikrer en fornuftig rentabi-
litet. Derudover undersøges mulighederne for et flerårigt perspektiv i kommuner og regioners 
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låntagning, og der foretages en kortlægning af kommuner og regioners eksisterende lånemu-
ligheder. Arbejdsgruppen skal tage i betragtning, at budgetloven indebærer et forstærket be-
hov for overordnet styring i den offentlige sektor. 
 
Almene boliger 
Regeringen og KL er enige om at understøtte kommunernes muligheder for at føre en aktiv 
boligpolitik. Regeringen vil på den baggrund søge tilslutning til at nedsætte det kommunale 
grundkapitalindskud til almene boliger til 10 pct. fra 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til 
udgangen af 2016. 
 

Overførsler 
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 62,0 mia. kr. i 2013, 
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 
14,6 mia. kr. i 2013. 
 
Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af ind-
komstoverførslerne. 
 
Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgif-
terne til indkomstoverførsler i 2013. I tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne 
til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen kan der være 
behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale. 
 

Øvrige økonomiske forudsætninger 
De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2013 fremgår af boks 1. 
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Boks 1 

Øvrige økonomiske forudsætninger 

Bidrag til regionerne 

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2012 var 123 kr. pr. indbygger. 

For 2013 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grund-

bidrag på 124 kr. på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- 

og lønudvikling fra 2012-2013 på 1,2 pct. inkl. medicin. 

 

Den kommunale balance i 2013 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede 

medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Kommunernes aktivitets-

bestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen er i 2013 forudsat til 19.150 mio. kr.  

 

Skatter 

Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i kommunerne lagt til grund, at frem-

skrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2010 til 2013 

udgør 10,8 pct. 

 

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld. Det er for-

udsat, at reguleringsprocenten ved beregning af loftet for 2013 vil blive fastsat til 7,0 pct. 

 

Pris- og lønudvikling 

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2012-2013 for de samlede udgifter 

inkl. overførsler på 1,5 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,5 pct. fra 2012-2013, og 

PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,6 pct. fra 2012-2013. Der er endvidere forudsat en satsreguleringspro-

cent for 2013 på 1,6 pct. 

 

 

Styrket økonomistyring 
God økonomistyring er en forudsætning for kommunernes udgiftsstyring og bidrager samtidig 
til at skabe overblik og gennemsigtighed i, hvad de offentlige ressourcer anvendes til. Der er 
derfor igangsat et arbejde, der skal forbedre økonomistyringen markant i hele den offentlige 
sektor.  
 
I staten er der fra 2012 gennemført en række initiativer, som skal understøtte bedre statslig 
økonomistyring på koncern- og institutionsniveau. Det er ligeledes med økonomiaftalen for 
2012 aftalt, at der skal rettes fokus på styrket økonomistyring i kommunerne.  
 
Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om i efteråret 2012 at gennemføre en kort-
lægning af kommunernes økonomistyring, der blandt andet skal fokusere på den konkrete 
praksis for styring, budgettering, opfølgning samt kobling mellem økonomi og aktivitet.  
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4. Sektorområder 
 

Grøn omstilling – investeringer i klimatilpasning og bedre miljø og natur 
  
Danmark skal være grønnere. Vi skal forberede os på de kommende klimaforandringer.  
Vandet skal være renere. Og naturen skal have det bedre. Regeringen og KL vil gennem et 
grønt partnerskab løfte disse udfordringer.  
 
Regeringen og KL er enige om en række fælles initiativer, der skal understøtte en grøn om-
stilling i de kommende år. Det drejer sig om:  
 en ambitiøs klimatilpasningsindsats, der sikrer klare rammer og nye værktøjer til kom-

munerne for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne.  
 en styrket natur- og miljøindsats, som vil bidrage til et renere vandmiljø og en bedre be-

skyttelse af de mange levesteder for dyr og planter i Danmark.   
 
Investeringer i klimatilpasning 
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne løfter investeringsniveauet i klimatilpasning 
af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013. Investeringerne målrettes aktiviteter, som va-
retages af spildevandsselskaberne. Flere investeringer inden for spildevandssektoren vil ud-
over at styrke klimatilpasningsindsatsen samtidig være til gavn for beskæftigelsen.   
 
For at understøtte forsyningsselskabernes investeringer vil regeringen justere de kommunale 
lånegarantier ved at forlænge varigheden af garantierne og de tilhørende lånemuligheder i 
medfør af lånebekendtgørelsen fra 25 til 40 år. Dette vil skabe bedre sammenhæng mellem 
afskrivninger på spildevandsanlæg og finansieringen af nye investeringer.  
 
Regeringen vil endvidere sikre bedre rammer for klimatilpasningsindsatsen i kommunerne 
med særligt fokus på at forebygge oversvømmelser. Forsyningsselskaber på spildevandsom-
rådet skal således på visse betingelser kunne understøtte kommunale investeringer, som har 
til formål at styrke afledning og håndtering af regnvand. Forsyningsselskabernes indsats fi-
nansieres over taksterne for afledning af spildevand.  
 
Udmøntning af de nærmere vilkår og rammer for klimatilpasningsindsatsen, herunder mulig-
hederne for at justere de kommunale lånegarantier, sker i efteråret 2012. Lovgivning frem-
sættes i efteråret 2012 med henblik på, at reguleringen er på plads inden udgangen af 2012. 
Sigtet er, at reglerne får virkning for prislofterne i 2013.  
 
Reguleringen skal sikre et klarere grundlag for den fremtidige klimatilpasningsindsats i kom-
munerne. Det skal i den forbindelse sikres en klar afgrænsning af, hvilke aktiviteter og udgif-
ter der kan takstfinansieres som led i klimatilpasning.  
 
Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder 
en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsat-
sen. Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanerne. 
Staten understøtter kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner ved at stille data og 
kort til rådighed for kommunernes risikokortlægning og ved at gennemføre de nødvendige 
ændringer af regelgrundlaget.   
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Der gennemføres en evaluering af indsatsen i 2015. Evalueringen omfatter bl.a. erfaringer 
med de nye regler for takstfinansiering samt de kommunale klimatilpasningsplaner.  
 
Regeringen vil efter sommerferien igangsætte en analyse af spildevandsområdet. Det vil som 
et led heri blive undersøgt, om kommunerne har de rette værktøjer som myndighed på områ-
det. 
 
Fokus på miljø og natur 
Med offentliggørelsen af de statslige vand- og naturplaner i december 2011 er rammerne for 
kommunernes indsats på vand- og naturområdet nu fastlagt. Grundlaget for at sikre fremdrift i 
implementeringen af EU’s vandrammedirektiv og Natura2000-direktiverne er dermed på 
plads.  
 
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år skal styrke indsatsen i 
forhold til de beskyttede naturtyper og vandmiljøet. Indsatsen tilrettelægges således, at den 
målrettes løsning af opgaverne beskrevet i vand- og naturplanerne. Det indebærer en bred 
indsats både i forhold til naturbeskyttelse, vandløbsvedligeholdelse og –restaurering samt 
spildevand.  
 
Af hensyn til implementeringen af Danmarks EU-forpligtelser er det afgørende at sikre frem-
drift i indsatsen i de kommende år. Regeringen og KL er enige om, at der er tale om en op-
gave af betydeligt omfang. Som led i partnerskabet nedsættes derfor en myndighedsgruppe, 
der følger udviklingen i vand- og naturindsatsen samt drøfter prioriteterne for indsatsen i peri-
oden efter 2015. Regeringen og KL er enige om, at reguleringen af vand- og naturindsatsen i 
næste planperiode inden for rammerne af direktiverne skal forenkles og tage afsæt i en mål- 
og rammestyring af kommunernes indsats. Der er endvidere enighed om, at indsatserne i det 
kommende landdistriktsprogram skal understøtte kommunernes implementering af Danmarks 
EU-forpligtelser på natur- og miljøområdet.  
 
Myndighedsgruppen skal endvidere inden 1. oktober 2012 komme med konkrete forslag til 
forenkling og afbureaukratisering af den gældende regulering. Arbejdet sigter på at lette den 
kommunale administration bl.a. på vand- og naturområdet inden for en ramme på i alt 60 mio. 
kr. i perioden indtil 2015.  
 
Indsatsen på spildevandsområdet udgør en særlig udfordring for kommuner med relativt 
mange spredte bebyggelser i det åbne land. Der er derfor enighed om at analysere spilde-
vandsindsatsen i disse kommuner nærmere, herunder indfasningsprofiler for indsatsen.  
 
Regeringen og KL er enige om at afsætte 106 mio. kr. årligt til kommunernes vand- og natur-
indsats frem mod 2015. Samtidig yder staten tilskud til de såkaldte LIFE-projekter mv. inden 
for en ramme på 75 mio. kr. Regeringen og KL er enige om at drøfte kompensationen for se-
nere planperioder baseret på eventuelle nye krav og mål i kommende vand- og naturplaner. 
 
I de statslige tilskudsordninger gives der tilskud til bl.a. de erstatningsrelaterede udgifter til 
dambrug, der pålægges kommunerne i medfør af vandplanerne. Det forventes, at udgiftsni-
veauet for erstatninger vil falde betydeligt i løbet af perioden indtil 2015. 
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Vindmøller 
Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 indebærer, at der skal opstilles flere vindmøller 
på land. Regeringen vil medio 2013 fremlægge et oplæg til, hvordan opstillingen af flere 
vindmøller kan understøttes af nye planlægningsredskaber, strategisk miljøvurdering og til-
pasning af rammevilkårene som følge af teknologiudviklingen mv. KL vil blive inddraget i 
udarbejdelsen af oplægget.  
 

Dagtilbud 
 
Tilskud til bedre dagtilbud 
Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 
og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne 
ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil inde-
bære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.  
 
Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 
2012 til 2013. Det skal understøtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbed-
ring af kvaliteten i dagtilbud. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 
gøres på den baggrund status for udviklingen i normeringer i kommunerne.   
  
Lukkedage 
Med økonomiaftalen for 2009 blev det aftalt at afskaffe løsrevne lukkedage i daginstitutioner. 
Der har sidenhen været konstateret udfordringer med implementeringen af aftalen.  
 
Der er på den baggrund gennemført en undersøgelse af omfanget af løsrevne lukkedage, 
som viser, at langt hovedparten af kommunerne ikke har løsrevne lukkedage i 2012. KL føl-
ger målrettet op i forhold til de kommuner, der har løsrevne lukkedage i 2012 
 
Regeringen og KL er enige om, at der ikke må være løsrevne lukkedage fremover. Kommu-
nerne skal således sikre, at der kun holdes lukkedage i daginstitutioner, når mange børn og 
forældre holder ferie, og fremmødet er så lavt, at det vil være uforholdsmæssigt omkostnings-
tungt at holde åbent. Der skal foretages en vurdering af, om der er et lavt fremmøde på de 
ønskede lukkedage, og vurderingen skal foretages på en sådan måde, at den afspejler for-
ældrenes reelle pasningsbehov. Samtidig skal kommunen stille et alternativt pasningstilbud til 
rådighed. 
 
Regeringen og KL er enige om, at alle kommuner skal orientere om lukkedage på instituti-
onsniveau på kommunernes hjemmesider. Kommunerne indberetter status for omfang og 
placering af lukkedage i april 2013.  
 
Der er enighed om at følge op på udviklingen i omfanget og placeringen af lukkedage frem 
mod økonomiaftalen for 2014. 

 

Sundhed 
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at et effektivt sundhedsvæsen, der tager 
udgangspunkt i, hvad der er bedst for patienten, stiller krav om et effektivt samarbejde om og 
sammenhæng mellem sundhedsindsatsen på tværs af sektorer.  
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Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hver-
dagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med kronisk 
sygdom. Der afsættes derfor et målrettet løft til kommunerne på 300 mio. kr. i 2013 og frem.  
 
Samlet set skal de afsatte midler styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i 
kommunerne og dermed medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og bidra-
ge til sammenhængende patientforløb. 
 
Der er igangsat en række analysearbejder, der vedrører sundhedsområdet og samspillet mel-
lem sektorer. I evaluering af kommunalreformen er der på sundhedsområdet fokus på at af-
dække mulige snitflader på tværs af kommune- og regionsgrænser i forhold til blandt andet 
patientrettet forebyggelse, genoptræning og det psykiatriske område. Hertil kommer den 
igangsatte kulegravning af strukturer og incitamenter i sundhedsvæsenet samt udvalget vedr. 
potentialer for forbedret kommunal forebyggelse, der udmønter økonomiaftalen fra juni 2011 
om, at kommunernes forebyggende indsats skal analyseres med henblik på at belyse poten-
tialerne for en styrket forebyggelsesindsats i kommunerne. 
 
Endvidere indgår sundhed som tema i frikommuneforsøgene, som blandt andet fokuserer på 
samarbejde og sammenhæng mellem sektorer. 
 
Konklusionerne fra de igangsatte analyser foreligger i løbet af 2012 og foråret 2013. Rege-
ringen og KL er enige om i forlængelse heraf politisk at drøfte initiativer, der fremadrettet kan 
styrke sammenhængende patientforløb og sikre fokus på evidensbaserede forebyggelses-
indsatser. Det skal medvirke til at sikre en omkostningseffektiv ressourceanvendelse med pa-
tienten i centrum.  
 
Parterne er desuden enige om at fastholde en fælles dialog, der politisk løbende følger op på 
udviklingen af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Danske 
Regioner indgår i dialogen vedrørende det sammenhængende sundhedsvæsen. Regeringen 
vil i lyset af denne dialog og i lyset af ovenstående udvalgsarbejder fremlægge et sundheds-
politisk udspil i 2013. 
 
Kommunerne har en central opgave i forhold til at skabe rammer for det sunde liv og sikre, at 
færrest mulige får behov for det specialiserede sundhedsvæsen. Regeringen og KL er enige 
om, at den kommunale sundhedsindsats udgør en del af løsningen på de fælles udfordringer, 
som sundhedsvæsenet står overfor. Det fordrer bl.a. et større fokus på evidensbaserede løs-
ninger og en mere systematisk opsamling på afprøvning af nye kommunale initiativer på 
sundhedsområdet.  
 
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne med inspiration i Sundhedsstyrelsens kom-
mende forebyggelsespakker kan sikre målretning og prioritering af effektive indsatser. 
 
Regeringen og KL er enige om, at en videreudvikling af nationale informationssystemer som 
eSundhed/KØS (Kommunaløkonomisk sundhedsinformationsgrundlag) er vigtig for at under-
støtte opfølgningen på kommunernes sundhedsindsats. Der er ligeledes enighed om, at den 
kommunale dokumentation på sundhedsområdet på samme måde som den regionale bør 
være tilgængelig for staten, bl.a. med henblik på formidling af viden og gode erfaringer. 
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Med satspuljeaftalen for 2012 er der afsat i alt 200,4 mio. kr. i perioden 2012-2015 til en nati-
onal handlingsplan for den ældre medicinske patient, der skal reducere antallet af uhen-
sigtsmæssige (gen)indlæggelser og styrke sammenhængen i og koordinationen af patientfor-
løb. Initiativerne omfatter bl.a. fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til 
særligt svækkede ældre medicinske patienter, opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning og 
et styrket samarbejde mellem kommuner, regioner og almen praksis.  

 
KL vil endvidere blive inddraget i arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer. De kliniske 
retningslinjer skal bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse ved at understøtte gode patient-
forløb og effektive arbejdsgange. Der er afsat 80 mio. kr. på finansloven for 2012 i perioden 
2012-2015 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer. Der udarbejdes ca. 5 kliniske 
retningslinjer i 2012 og yderligere ca. 15 kliniske retningslinjer i hvert af de følgende år 2013-
2015. 
 
Der er enighed om, at retningslinjerne skal sikre en løbende prioritering på sundhedsområdet 
med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. Til sikring heraf nedsættes der en 
styregruppe for arbejdet med deltagelse af KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Mi-
nisteriet for Sundhed og Forebyggelse.  
 

Beskæftigelsesområdet 
Kommunerne har ansvaret for, at ledige kommer i beskæftigelse. Regeringen og KL er enige 
om, at arbejdsudbuddet skal forøges, og at beskæftigelsesindsatsen er et vigtigt redskab til at 
opfylde denne målsætning.  
 
Kommunerne har en afgørende opgave i at sikre, at ledige kommer tilbage i beskæftigelse el-
ler påbegynder et uddannelsesforløb. Samtidig har beskæftigelsesindsatsen stor betydning 
for den enkelte kommunes økonomi, idet effektivitetsforskelle i indsatsen i høj grad påvirker 
kommunernes økonomiske handlemuligheder. Kommunernes realisering af målsætningerne i 
de kommende reformer af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp mv. får således stor sam-
funds- såvel som kommunaløkonomisk betydning.  
 
Forenkling og modernisering af regler 
Kommunerne bruger mange administrative ressourcer på at leve op til krav om dokumentati-
on og kontrol.  
 
Regeringen og KL er enige om, at der skal ske en forenkling af reglerne på beskæftigelses-
området, som kan understøtte, at ledige i højere grad får mulighed for at tage ejerskab for de-
res jobsituation, og som kan frigøre administrative ressourcer i kommunerne, som i stedet 
kan bruges på jobcentrenes primære opgave, nemlig at hjælpe ledige i job. 
 
Som opfølgning på sidste års økonomiaftale har et udvalgsarbejde med deltagelse af Be-
skæftigelsesministeriet, KL og Finansministeriet i foråret 2012 forberedt flere forslag til for-
enklinger. 
 
Reglerne om rettidighed og strafrefusion blev indført for at sikre, at alle dagpenge- og kon-
tanthjælpsmodtagere modtager en aktiv indsats med sigte på at hjælpe dem i job. Reglerne 
har dog vist sig at være tunge at administrere for kommunerne.  
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Regeringen og KL er på den baggrund enige om en 2-årig suspension af reglerne om 100 
pct. kommunal finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, hvis 
tilbud om aktivering og samtaler ikke gennemføres rettidigt (strafrefusion). En eventuel per-
manent afvikling af refusionsstraffen kan indgå i drøftelserne om en refusionsomlægning, jf. 
nedenfor. 
 
En suspension af strafrefusionen for forsikrede ledige vil frigøre 20 mio. kr. i 2013, som ind-
går som element i regeringens opfyldelse af moderniseringsaftalen.  
 
Regeringen og KL er enige om, at ledige generelt skal mødes med respekt og tillid og under-
støttes i at tage ejerskab for deres jobsøgning. Kommunerne bruger i dag mange ressourcer 
på at vejlede ledige og administrere rådigheds- og sanktionsreglerne.  
 
Der er derfor enighed om at modernisere de kommunale rådigheds- og sanktionsregler, jf. 
boks 2. Forslagene forhandles og finansieres som led i en reform af kontanthjælpssystemet 
og kan først gennemføres efter en politisk aftale herom. 
 
 

Boks 2 

Initiativer til forenkling og modernisering af rådigheds- og sanktionsregler 

 Et mere fleksibelt CV på Jobnet.dk.  

 Bedre vejledning af ledige – med fokus på job. 

 Jobsøgning og digital joblog for jobklare kontanthjælpsmodtagere.  

 Løbende opfølgning på jobsøgningen og aftaler om jobsøgning.  

 Sanktion til jobklare kontanthjælpsmodtagere, der ikke søger job som aftalt. 

 Harmonisering af ydelsestræk.  

 Afskaffelse af træk i transportgodtgørelse.  

 Harmonisering af beregningsgrundlag for punktsanktioner.  

 Frigørelsesattest for kontanthjælpsmodtagere afskaffes. 

 

 
Mere fokus på mål, resultater og incitamenter  
Staten godtgør kommunerne for en del af udgifterne til indkomstoverførsler via statslig refusi-
on. En omlægning af den statslige refusion for de kommunale forsørgelsesudgifter, hvor 
kommunerne i højere grad styres ud fra resultater af beskæftigelsesindsatsen, vil kunne styr-
ke kommunernes tilskyndelse til at yde en effektiv indsats, der modvirker længerevarende of-
fentlig forsørgelse og fokuserer på tilbagevenden til beskæftigelse. 
 
Herudover vil en refusionsomlægning kunne forenkle systemet og gøre det mere gennem-
skueligt, ligesom den rummer et betydeligt potentiale for at høste effektiviseringsgevinster. 
 
Aftaleparterne noterer sig, at regeringen vil fremlægge et oplæg til en refusionsomlægning. 
KL inddrages i udarbejdelsen af oplægget, som færdiggøres inden udgangen af 2012. 
 
Udgangspunktet er, at kommunernes udgifter til forsørgelse ikke længere skal afhænge af, 
hvilken ydelse der udbetales, men i højere grad af, hvor længe en borger har modtaget of-
fentlig forsørgelse. Hovedprincippet for det nye system kan, inspireret af Arbejdsmarkeds-
kommissionens model, fx være, at refusionssatsen – uafhængigt af ydelse – gradvist aftrap-
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pes med den enkelte borgers varighed på offentlig forsørgelse. Det er samtidig vigtigt, at der 
sikres en indsats til udsatte borgere. 
 
Den konkrete udformning af modellen vil samtidig skulle tage højde for evt. byrdefordelings-
mæssige konsekvenser mellem kommunerne.  
 
Øget fokus på modernisering og regelforenkling 
En refusionsomlægning kan bidrage til at lægge det fremadrettede spor og danne udgangs-
punkt for yderligere afbureaukratiserings- og moderniseringstiltag på beskæftigelsesområdet 
med henblik på at understøtte et mere individuelt fokus i indsatsen. 
 
Regeringen og KL er derfor enige om at fortsætte det udvalgsarbejde, som blev igangsat 
med økonomiaftalen for 2012. Der er enighed om, at arbejdet tager afsæt i nedenstående 
konkrete temaer: 
 
 Bedre effekter af beskæftigelsesindsatsen gennem mere individuelle kontaktforløb. 
 Forenkling af kommunikation mellem a-kasser og jobcentre om rådighed og sanktioner. 
 Dataregistreringskrav på beskæftigelsesområdet.  
 Forenkling af de administrative regler om kategorisering af ledige, opgørelsesmetoder i 

forhold til kontaktforløb og aktivering samt beregning af ydelser.  
 Bedre muligheder for en sammenhængende indsats for borgerne i den enkelte kommu-

ne. 
 
Udvalgsarbejdet skal munde ud i en række konkrete forslag til afbureaukratiserings- og mo-
derniseringstiltag. Udvalget afrapporterer senest i april 2013 med henblik på, at forslagene 
kan indgå i regeringens reformarbejde. 
 

Folkeskole 
Folkeskolen er fundamentet for det danske uddannelsessystem. Alligevel forlader for mange i 
dag folkeskolen uden tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Regeringen og KL er derfor enige om at understøtte en mere inkluderende folke-
skole, så alle elever sikres et højt fagligt udbytte af undervisningen. Regelforenkling og bedre 
ressourceudnyttelse skal samtidig understøtte mere og bedre undervisning til eleverne.  
 
Inklusion 
Regeringen og KL er enige om fortsat at arbejde for en omstilling af folkeskolen, så en sti-
gende del af eleverne inkluderes. Regeringen understøtter kommunernes indsats gennem et 
rådgivningsteam, hvortil der med satspuljen for 2012 er afsat 60 mio. kr. i 2012-2015. Hertil 
kommer etablering af et nationalt ressourcecenter for specialundervisning og inklusion i fol-
keskolen. 
 
Der er enighed om, at en succesfuld omstilling til øget inklusion skal måles på andelen af 
elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, at det faglige niveau i den almindelige 
undervisning sikres, og at eleverne deltager socialt og trives.  
 



Aftale om kommunernes økonomi for 2013 

 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013 · Juni 2012 22 

Regeringen og KL er enige om følgende målsætninger:  
 Andelen af elever, der inkluderes i den almene undervisning, øges. Målet er således, at 

andelen af elever i almindelig undervisning i 2015 er forøget fra 94,4 pct. til 96,0 pct. af 
det samlede elevtal i folkeskolen. 

 Andelen af elever, der får 2 eller derunder i læsning, retstavning og matematisk problem-
løsning i 9. klasses afgangsprøve, skal være reduceret i 2015 og reduceres yderligere 
frem mod 2018.  

 Elevernes trivsel fastholdes i takt med omstillingen til øget inklusion. 
 
Samtidig er parterne enige om at have fokus på at følge udviklingen inden for centrale fokus-
områder; kompetencer, inklusionsfremmende styringsmodeller og opbakning til inklusion. 
 
Der sker en årlig afrapportering af status på omstillingen til øget inklusion. Omstillingen følges 
foreløbig i en periode over tre år. I den forbindelse er regeringen og KL enige om, at der gen-
nemføres en tilbagevendende repræsentativ undersøgelse af omstillingen til øget inklusion i 
10-12 udvalgte kommuner, herunder på baggrund af data om supplerende undervisning.  
 
Undervisning af anbragte børn 
Regeringen og KL er enige om, at der er behov for, at interne skoler anvendes i mindre om-
fang, og at eleverne i højere grad skal inkluderes i folkeskolen. Samtidig er der behov for at 
fokusere skolekommunens tilsyn med, at undervisningen i de interne skoler lever op til kra-
vene i folkeskoleloven, herunder at eleverne så vidt muligt tilbydes den fulde fagrække, del-
tager i de nationale test og aflægger folkeskolens afgangsprøve. 
 
Regeringen og KL er endvidere enige om at fortsætte arbejdet med at sikre, at undervisnin-
gen på de interne skoler fører til, at eleverne gennemfører videre uddannelse, herunder at de 
har en uddannelsesplan, og at kommunen følger op på resultaterne på den enkelte interne 
skole. 
 
De aftalte initiativer i forhold til undervisning af anbragte børn på interne skoler skal ses i 
sammenhæng med et generelt styrket fokus på, at udsatte børn og unge gennemfører folke-
skolens afgangsprøve. 
 
Bedre ressourceudnyttelse  
Det indgik i sidste års økonomiaftale, at der skulle ske en forenkling af reglerne på folkesko-
leområdet med henblik på at give kommunerne friere rammer til en lokal prioritering. Som led 
i et udvalgsarbejde i foråret 2012 er der udarbejdet et katalog med konkrete forslag til, hvor-
dan der kan sættes mere fokus på resultater og mindre fokus på processer.  Regeringen vil 
arbejde for, at forslagene fra dette arbejde indgår i forbindelse med udarbejdelsen af en re-
form af folkeskolen. 
 
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal fortsætte den igangværende omstilling 
på folkeskoleområdet, hvor skolestrukturen tilpasses for at skabe stærkere faglige miljøer og 
sikre bedre ressourceudnyttelse, og hvor der i stigende grad anvendes digitale læringsmidler  
 
Målsætningen om bedre ressourceudnyttelse skal ses i relation til lærernes arbejdstid. An-
vendelsen af lærernes arbejdstid er reguleret i centrale overenskomster og lokale arbejds-
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tidsaftaler. Dette begrænser mulighederne for at anvende lærernes arbejdstid mere hen-
sigtsmæssigt. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der er behov for at få mere 
undervisningstid for de nuværende lærerressourcer i folkeskolen. 
 
Endelig er regeringen og KL enige om, at der er behov for bedre viden om effekten af efter-
uddannelsesaktiviteter med henblik på at målrette kompetenceudviklingen i folkeskolen og i 
dagtilbuddene. Der igangsættes et arbejde, der skal kortlægge efteruddannelsesindsatsen 
med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og størst mulige 
læringsmæssige effekt af indsatsen.  

 
Internationale tilbud i regi af folkeskolen 
Regeringen og KL er enige om, at der skal skabes muligheder for at etablere internationale 
grundskoletilbud i kommunalt regi. Regeringen vil således søge tilslutning til lovændringer 
med henblik på, at kommunalbestyrelsen kan få særlige bemyndigelser til at etablere interna-
tionale linjer på en eller flere af kommunens folkeskoler eller internationale skoler, der er frit-
stående i forhold til kommunens folkeskoler. 
 

Socialområdet 
Efter en årrække med kraftig udgiftsvækst har kommunerne fået styr på udgiftsudviklingen på 
det specialiserede socialområde. Det er centralt, at kommunerne fastholder dette fremover.  
 
Kommunerne har samtidig igangsat en omstilling af indsatsen på det specialiserede social-
område, hvor der i stigende grad anvendes inkluderende tilbud, og hvor der i stigende grad 
er fokus på, at de eksisterende ressourcer skal anvendes bedre. Regeringen og KL er enige 
om at arbejde videre med et styrket fokus på, at den kommunale indsats virker og har den 
ønskede effekt, hvilket også er et centralt tema i regeringens arbejde med en socialreform. 
 
Som overordnet ramme for samarbejdet har regeringen og KL indgået et partnerskab om so-
cialområdet, der skal sætte fokus på klare mål for indsatser, øget vidensopbygning og udbre-
delse af de metoder, der har vist sig at virke. 
 
Regeringen og KL er enige om at omstille indsatsen for udsatte børn og unge med fokus på 
følgende centrale mål for udviklingen i de kommende år:   

 
 Uddannelse i fokus. Kun 88 pct. af de udsatte børn og unge havde som 18-årige gen-

nemført folkeskolens afgangsprøve i 2009, mens det tilsvarende tal for øvrige børn og 
unge var 98 pct.  Der er på den baggrund enighed om at løfte andelen af udsatte børn 
og unge, der gennemfører folkeskolens afgangsprøve i de kommende år. Et konkret mål 
herfor aftales i regi af partnerskabet på socialområdet. Det er i den forbindelse centralt, 
at kommunerne sætter fokus på bekymrende skolefravær. Samtidig understøttes målet 
af de aftalte tiltag om undervisning af anbragte børn på interne skoler.   

 
 Udbredelse af familieprogrammer. Brugen af familieprogrammer skal udbredes i kom-

munerne. Med satspuljeaftalen for 2012 er der afsat 10 mio. kr. årligt til at understøtte 
kommunernes arbejde hermed.  

 
 Øget brug af plejefamilier. Brugen af plejefamilier, herunder netværkspleje, skal øges til 

fordel for andre anbringelsesformer. Dette skal ses i sammenhæng med en tættere op-
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følgning i forhold til kommunernes supervision og uddannelsesindsats i forhold til pleje-
familier. 

 
På baggrund af de positive erfaringer med DUBU er parterne enige om at fremrykke målet for 
udbredelse af DUBU således, at kommunerne senest i 2014 har anskaffet DUBU eller et til-
svarende it-system. Det skal sikre en systematisk sagsbehandling i alle kommuner, som kan 
medvirke til at forebygge alvorlige fejl i enkeltsager og sikre bedre styring.  
 
Der er enighed om at følge op på omstillingen af indsatsen for udsatte børn og unge og de af-
talte målsætninger i de kommende år. Samtidig er der enighed om i fællesskab at understøtte 
udviklingen og udbredelsen af metoder og systematikker i den sociale praksis, der er om-
kostningseffektive og har en dokumenterbar effekt for borgeren. Det vil bl.a. ske i regi af part-
nerskabet på socialområdet.  
 
Regeringen og KL er enige om at igangsætte en analyse, der skal danne grundlag for forenk-
linger af serviceloven på voksenområdet og understøtte en helheds- og resultatorienteret ind-
sats, og som skal understøtte kommunernes muligheder for at styre og prioritere serviceydel-
ser inden for de givne fysiske rammer.  
 
Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at styrke godkendelsen af og tilsynet med 
tilbud på det sociale område. På den baggrund er der i regi af partnerskabet på socialområ-
det udsendt fælles anbefalinger for det gode tilsyn på børneområdet til kommunerne. I for-
længelse heraf er regeringen og KL enige om i efteråret at drøfte, hvordan man kan løfte kva-
liteten af godkendelse og tilsyn i forhold til sociale tilbud. Regeringen vil i efteråret fremlægge 
et forslag til en ny model for godkendelse af og tilsyn med tilbud efter serviceloven. 
 

Transport – omlægning af befordringsordninger 
Regeringen, Danske Regioner og KL har gennemført en analyse af de kommunale befor-
dringsordninger. Analysen viser, at udgifterne til de kommunale befordringsordninger vil kun-
ne reduceres med i størrelsesordenen 430 mio. kr. årligt.  
 
De skønnede gevinster følger af lavere kørselspriser via mere effektive udbud, samt at kørs-
len kan tilrettelægges og planlægges bedre i trafikselskaberne.  
  
Der igangsættes en analyse af konkrete muligheder for at indhøste de skønnede effektivise-
ringsgevinster fra 2014. I analysen indgår en model, hvor de regionale trafikselskaber overta-
ger ansvaret for udbud og planlægning, mens kommunerne fortsat varetager visitation og 
budgetansvar. Samtidig skal analysen afdække behovet og mulighederne for lokale løsnin-
ger. Analysen færdiggøres primo 2013.  
 
Regeringen og KL er enige om i fællesskab at prioritere de frigjorte effektiviseringsgevinster i 
forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2014.   
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5. Modernisering og bedre ressourceanvendelse  
 
I de kommende år er der begrænset rum til at udvide rammerne for det offentlige forbrug. Det 
betyder, at udvikling og forbedring af den kommunale service må ske inden for de givne øko-
nomiske rammer. Fortsat modernisering af den kommunale opgaveløsning er derfor en for-
udsætning for at fremtidssikre den offentlige velfærd. 
 
Med Danmark i arbejde – Udfordringer for dansk økonomi frem mod 2020 vil regeringen 
igangsætte en gennemgribende modernisering af den offentlige sektor. Målet er at prioritere 
kerneopgaverne samt understøtte en bedre ressourceudnyttelse i opgaveløsningen.  
 
Kommunerne er i gang med at omstille og nytænke serviceproduktionen på de store vel-
færdsområder, hvor der bl.a. tænkes i nye strukturer, løsninger og samarbejdsformer. Der er 
fortsat en række muligheder for at understøtte en bedre lokal ressourceudnyttelse og dermed 
en bedre service til borgerne.  
 
En modernisering af den kommunale opgaveløsning kræver et tæt, aktivt og tillidsbaseret 
samarbejde mellem regeringen og kommunerne. Nogle moderniseringsinitiativer vil kræve 
regeringstiltag, mens andre initiativer vil kunne gennemføres af kommunerne selv. 
 
Regeringen og KL er enige om en ambitiøs målsætning for moderniseringsarbejdet frem mod 
2020. Der er i forlængelse heraf enighed om i fællesskab at frigøre ressourcer i kommunerne 
svarende til samlet 1½ mia. kr. i 2013 og 2014.  
 
Kommunerne kan anvende de frigjorte ressourcer til at forbedre den borgernære service i 
overensstemmelse med de lokale behov.  
 
Den nye moderniseringsaftale indebærer konkret, at regeringen såvel som kommunerne hver 
vil gennemføre initiativer for i alt 750 mio. kr. frem til 2014.  
 
En ambitiøs modernisering af den kommunale opgaveløsning forudsætter et aktivt bidrag fra 
kommunerne i form af konkrete ideer til nye statslige initiativer, herunder regelforenkling, digi-
talisering mv. Regeringen og KL er derfor enige om at igangsætte en ide-proces for nye kon-
krete initiativer. 
 
I forhold til 2013 har regeringen fremlagt initiativer for 358 mio. kr., som vil indgå i regerin-
gens opfyldelse af aftalen, jf. bilag 1. 
 
Regeringen og KL er samtidig enige om, at kommunerne vil fortsætte arbejdet med at omstil-
le og effektivisere og som led i deres opfyldelse af aftalen bl.a. sætte fokus på følgende om-
råder: 
 

 Mindre administration i kommunerne, herunder som følge af effektivisering af løn, bogfø-

ring og regnskab. 

 Øget tilslutning til SKI’s forpligtende rammeaftaler.  
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 Digitalisering og velfærdsteknologi, herunder implementering af digital post, selvbetje-

ning og telemedicinsk sårvurdering. 
 
Samtidig er der enighed om at følge systematisk op på implementeringen af de igangsatte 
initiativer. 
 

Digitalisering  
Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råde-
rum og sikre en mere fleksibel, moderne service.  
 
Regeringen og KL er enige om, at implementeringen af de første to bølger af obligatoriske 
digitale selvbetjeningsløsninger frigør 41 mio. kr. i 2013 og 255 mio. kr. i 2014. Hertil kommer 
yderligere gevinster ved obligatorisk digital selvbetjening og mere effektiv informationssøg-
ning på resterende kommunale områder på minimum 300 mio. kr. 
 
For at kommunikationen mellem offentlige myndigheder, borgere og virksomheder kan over-
gå til digitale løsninger, har regeringen fremlagt lovforslag om obligatorisk digital post. Lov-
forslaget bidrager blandt andet til effektiviseringsgevinster i kommunerne på 212 mio. kr. i 
2013 stigende til 547 mio. kr. i 2015. Heraf udgør kommunale mindreudgifter til porto, materi-
ale mv. i alt 103 mio. kr. i 2013 med stigende profil, som modregnes i det kommunale bloktil-
skud i overensstemmelse med DUT-princippet.  De øvrige gevinster indgår i moderniserings-
aftalen med 24 mio. kr. i 2013. Det afspejler et yderligere omprioriteringspotentiale i forhold til 
tidligere projekter om fjernprint og digital dokumentboks.  
 
Regeringen og KL vil samarbejde om at sikre effektive indkøb og konkurrence på det kom-
munale it-marked, herunder gennem fælles udvikling og konkurrenceudsættelse af lands-
dækkende it-løsninger. I forlængelse heraf er regeringen og KL enige om, at der i efteråret 
2012 gennemføres en analyse af muligheder og potentialer ved øget konkurrence og lavere 
priser på kommunale it-ydelser, bl.a. gennem mere samordnet indkøb, øget prisgennemsig-
tighed mv.  Parterne forventer endvidere at indgå en aftale om grunddata i efteråret 2012, der 
vil medvirke til at åbne det kommunale it-marked op for mere konkurrence.  
 
De aftalte initiativer er nærmere uddybet i bilag 2.  
 

Velfærdsteknologi 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udarbejde en ny ambitiøs digitaliserings-
reform af velfærdsområderne, der kan indgå i økonomiforhandlingerne for 2014. Reformens 
målsætning er at sætte fart på national udbredelse af digitale og velfærdsteknologiske løs-
ninger, der øger produktiviteten i den offentlige service, reducerer ressourceforbruget, under-
støtter kvalitet og har fokus på borgernes mestring af eget liv.  
 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at gennemføre national implementering af 
telemedicinsk sårvurdering samt at igangsætte initiativerne i en national handlingsplan for 
udbredelse af telemedicin. Telemedicinsk sårvurdering vurderes foreløbigt at kunne frigøre 
45 mio. i 2013 stigende til knap 262 mio. kr. i 2017 i kommunerne.  
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Der er samtidig enighed om, at der skal udarbejdes en ny digitaliseringsstrategi for sund-
hedsvæsenet frem mod økonomiforhandlingerne for 2014. Arbejdet koordineres med digitali-
seringsreformen. 
 
De aftalte initiativer er nærmere uddybet i bilag 2.  
 

Fokus på effekter, resultater og benchmarking 
Regeringen og kommunerne er enige om at øge fokus på effekter og resultater. På en række 
områder er der i dag kun begrænset viden om, hvilke indsatser og metoder der virker og har 
effekt. Parterne vil i fællesskab understøtte, at kommunerne har et bedre beslutningsgrund-
lag, når der skal vælges konkrete løsninger.  
 
Sammenligninger af metoder, resultater og indsatser kan medvirke til at synliggøre konkrete 
initiativer, der forbedrer effektiviteten i den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om at 
etablere en mere systematisk tilgang til benchmarking, der samtidig sætter fokus på udbre-
delse og gensidig læring. Det skal ske med inddragelse af det regionale og kommunale 
forsknings- og analyseinstitut samt gennem tværkommunale samarbejder, herunder fx med 
afsæt i det nye Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem, FLIS. 
 

Fokus på kerneopgaverne, forenkling og forsøg 
En forudsætning for, at afbureaukratisering har mærkbare effekter, er, at der sættes fokus på 
at forenkle og afskaffe lovgivning, der tager tid og ressourcer fra de egentlige kerneopgaver. 
Det betyder, at der skal være en mere enkel styring af de store velfærdsområder.  
 
Regeringen og KL er enige om at foretage en systematisk og dybdegående gennemgang af 
den eksisterende lovgivning – område for område. Gennemgangen skal sikre en mere sam-
menhængende og effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer, men også en bedre og 
mere koordineret indsats over for borgeren. 
 
Gennemgangen skal muliggøre en gennemgribende forenkling af reglerne og et øget fokus 
på resultater både inden for de enkelte sektorområder og på tværs af områder. Gennemgan-
gen af de første initiativer afsluttes, så de kan indgå i økonomiaftalen for 2014.  
 
Regeringen har samtidig fremlagt 37 nye konkrete forenklingsforslag, som frigør 194 mio. kr. 
til bedre borgernær service i kommunerne i 2013, jf. bilag 1.  
 
Af større initiativer kan fremhæves følgende:  
 
 Forenkling af frit valg på hjemmehjælpsområdet. Regeringen vil gøre det lettere for kom-

munerne at tilbyde borgerne frit valg på hjemmehjælpsområdet. Særreglerne på områ-
det skal fjernes, og det skal være lettere for kommunerne at indgå aftaler med private 
leverandører. Borgerens frie valg fastholdes. Det frigør 132 mio. kr. i kommunerne i 
2013 til borgernær service.  

 
 Lempelse af annonceringspligten for offentlige udbydere. For at lette kommunernes ad-

ministrative byrder i relation til annonceringspligten vil regeringen skabe et enstrenget 
system for de såkaldte bilag II B-tjenesteydelser, således at der for disse ydelser ikke 
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skal være mere byrdefulde regler end, hvad der følger af EU’s udbudsdirektiv. Det frigør 
10 mio. kr. i 2013 til borgernær service.  

 
 Forenklingsinitiativer vedr. private fælles veje. Det er de private grundejere, der har an-

svaret for, at private fælles veje er i god og forsvarlig stand. Kommunerne fører tilsyn 
hermed. Regeringen har foreslået en række initiativer, som mindsker den kommunale 
administration af forhold vedrørende private fælles veje. Det frigør 28 mio. kr. i 2013 til 
borgernær service.  

 
Forenkling af statslige regler kan ikke stå alene. Det er derfor vigtigt, at kommunerne fortsæt-
ter arbejdet med forenkling lokalt. Regeringen og KL er enige om at understøtte dette, fx 
gennem lokale forsøg, der udfordrer og nytænker de eksisterende arbejdsgange.  
 

Der er i regi af frikommuneforsøget igangsat perspektivrige og nytænkende forsøg. Evalue-

ringen af forsøgene forventes at danne grundlag for forslag til yderligere forenkling af statslig 

regulering og udvikling af velfærd. Der vil samtidig blive arbejdet med nye forsøg inden for 

prioriterede områder.  
 

Regeringen og KL er herudover enige om at fastholde og forlænge udfordringsretten til ud-

gangen af 2015. Samtidig forenkles ansøgningsprocessen med henblik på at forkorte sags-

behandlingstiderne. Der vil endvidere blive sat øget fokus på systematisk erfaringsindsam-

ling, med henblik på at gode erfaringer kan forankres i den statslige regelforenklingsindsats.  

 

Mindre administration i kommunerne  
Med økonomiaftalen for 2012 er det aftalt, at den kommunale administration skal reduceres 
med 5 pct. i 2013 svarende til knap 1 ½ mia. kr. i forhold til niveauet i 2010. De frigjorte res-
sourcer bliver i kommunerne og anvendes til borgernær service.  
 
Kommunernes regnskaber for 2011 viser, at kommunerne har gennemført en betydelig til-
pasning af den kommunale administration. De samlede administrationsudgifter er således fal-
det med ca. 1,2 mia. kr. sammenholdt med regnskaberne for 2010.  
 
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen for at reducere det 
administrative ressourceforbrug i 2013. I forlængelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen 
om kommunernes administration er der samtidig enighed om opgørelsesmetoder for kommu-
nernes administration. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil fremover offentliggøre tal for ud-
viklingen i den kommunale administration og ledelse på kommuneniveau baseret på tal for 
både personale og udgifter. En opgørelse baseret på personaletal offentliggøres halvårligt fra 
efteråret 2012, mens udviklingen i udgifterne til administration og ledelse opgøres på årsba-
sis fra regnskab 2013. 
 

Indkøb 
Kommunerne har styrket deres samarbejde om fælles forpligtende indkøb og standardisering 
af varesortimenter. Det har reduceret kommunernes indkøbspriser. 
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Som led i denne proces blev der med økonomiaftalen for 2012 aftalt konkrete målsætninger 
for det kommunale indkøb. Det indgik heri, at der frem mod 2015 etableres 15 - 20 fælles-
kommunale forpligtende indkøbsaftaler i regi af SKI, Statens og Kommunernes Indkøbs Ser-
vice.  
 
Den første fase af fælleskommunale forpligtende aftaler er igangsat, og størstedelen af 
kommunerne har tilsluttet sig de nye aftaler, der dækker fire områder (kopi og print, forbrugs-
artikler, computere og møbler).  
 
De fælleskommunale forpligtende aftaler skal både give bedre priser og reducere kommu-
nernes eget administrative arbejde med eksempelvis at afholde udbud. Der er med de første 
to forpligtende aftaler alene opnået besparelser på over 100 mio. kr. i aftalernes løbetid for de 
tilsluttede kommuner.  Regeringen og KL opfordrer på den baggrund kommunerne til fortsat 
at bakke op om de fælleskommunale forpligtende aftaler.  
 

Offentligt privat samarbejde 
Øget offentlig-privat samarbejde kan udfordre og give ideer til den lokale opgavevaretagelse 
samt understøtte en højere kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Det er imidlertid vigtigt, 
at den enkelte kommune selv fastlægger de relevante områder. Et frivilligt og konstruktivt 
samarbejde mellem det offentlige og private kan medvirke til, at de offentlige opgaver løses 
på den bedste og mest effektive måde. 
 
Regeringen og KL er enige om at understøtte og udbrede kommunernes samarbejde med 
den private sektor. Nye former for samarbejde og fleksible udbudsformer som fx funktionsud-
bud, udbud efter forhandling og offentlig-private partnerskaber kan medvirke til at forbedre 
kommunernes muligheder for at inddrage private aktører i opgaveløsningen. Samtidig skal 
gode erfaringer med offentlig-privat samarbejde udbredes, så kommunerne kan lære af hin-
anden.  
 
Det er samtidig vigtigt, at der skabes gode rammevilkår for samarbejdet, så samarbejdet med 
private virksomheder ikke er unødigt tids- eller ressourcekrævende for kommunerne.  
 
Der er enighed om, at praksis i det nuværende klagesystem for udbud indebærer for store 
forsinkelser og omkostninger. Regeringen vil derfor tage initiativ til at ændre rammerne for 
det nuværende klagesystem med henblik på bl.a. at mindske antallet af åbenlyst ubegrunde-
de klager. Som led heri vurderes mulighederne for at afkorte de nuværende klagefrister over 
udbud, hæve klagegebyret og skabe større symmetri i fordeling af sagsomkostninger mellem 
offentlig ordregiver og klager.  
 
Regeringen og KL er enige om, at rammeaftaler er et vigtigt redskab ved tilrettelæggelsen af 
et effektivt offentligt indkøb. Regeringen vil i nær fremtid søge at skabe øget klarhed om an-
vendelsen af rammeaftaler via en revision af implementeringsbekendtgørelsen. 
 
Regeringen og KL er endvidere enige om, at der generelt er behov for at sikre en bedre for-
ståelse af og klarhed om de gældende udbudsregler. KL noterer sig i den forbindelse, at re-
geringen vil arbejde for at forenkle EU’s udbudsregler, så det bliver nemmere og billigere at 
gennemføre udbud, ligesom regeringen vil styrke vejledningen om udbudsreglerne. 
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Regeringen vil derudover som opfølgning på EU’s nye udbudsdirektiver fremlægge en dansk 
udbudslov, der skal sikre større klarhed og fleksibilitet for virksomheder og ordregivere, her-
under i forhold til nye udbudsformer, der styrker innovation og tager hensyn til livscyklusom-
kostninger. Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe til det lovforberedende arbejde med 
deltagelse af blandt andet KL og eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med ud-
bud. 
 
Regeringen og KL er endvidere enige om vigtigheden af at anvende sociale klausuler om ud-
dannelses- og praktikpladser, partnerskaber mv. i relevante større udbud. Det konstateres i 
den forbindelse, at kommunerne arbejder med sociale klausuler og etiske hensyn i forbindel-
se med udbud. 
 
Kommunernes brug af private leverandører målt ved IKU-indikatoren udgør i 2011 25 pct., 
hvilket afspejler en stigning i forhold til 2010.  Regeringen og KL er enige om at følge udvik-
lingen i IKU-indikatoren. 
 
Med henblik på at fremme offentligt privat samarbejde etableres en låne- og deponeringsfri-
tagelsespulje på 100 mio. kr. i 2013, hvor der kan søges om låneadgang eller dispensation 
fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen. 
 

 

6. Øvrige temaer 
 

Restancer  
På trods af målrettede initiativer ligger de kommunale restancer fortsat på et højt niveau. Re-
geringen og KL er derfor enige om fortsat at fastholde fokus på opkrævning og inddrivelse af 
de kommunale restancer dels for at nedbringe restancerne, dels for at sikre et højt gensidigt 
informationsniveau og opnå bedre sammenhængende processer på området. 
 
Regeringen og KL er på den baggrund enige om at indgå i et partnerskab om inddrivelse 
med deltagelse af Skatteministeriet, KL samt udvalgte kommuner. Partnerskabet får til opga-
ve at sikre den overordnede koordinering af konkrete initiativer til styrkelse af den fælles op-
krævnings- og inddrivelsesopgave.  
 
Følgende emner vil blandt andet blive behandlet i partnerskabet, der skal komme med kon-
krete anbefalinger i foråret 2013: 
  
 Sikring af gennemsigtighed og løbende information og kommunikation om løsning af op-

krævnings- og inddrivelsesopgaven og udbredelse af best practice. 
 Afdækning af muligheder for procesoptimering på lønindeholdelsesområdet. 
 Afklaring af hvorvidt der i større omfang er øvrige afgiftslignende kommunale krav, der 

kan blive omfattet af lovgivningen om særskilt lønindeholdelse.  
 
Parterne er enige om at følge udviklingen i de kommunale restancer og gøre status for effek-
ten af de igangsatte tiltag inden udgangen af 1. kvartal 2014. 
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Flere kvinder i ledelse 
Regeringen lancerede i maj 2012 en dansk model for at få flere kvinder i ledelse. Regeringen 
opfordrer i forlængelse heraf kommuner og regioner til at udarbejde fælles retningslinjer for, 
hvordan man på regionalt eller kommunalt plan kan fremme kvinder i ledelse. 

 
Kommunal fremme af vækst og erhvervsudvikling 
Kommunerne har stor betydning for at skabe gode rammebetingelser for vækst og erhvervs-
udvikling gennem bl.a. effektiv virksomhedsrettet sagsbehandling, god infrastruktur mv.  
 
Regeringen og KL er enige om at igangsætte et arbejde, der skal se nærmere på kommuner-
nes bidrag til vækst og erhvervsudvikling. Arbejdet igangsættes efter færdiggørelsen af den 
igangværende evaluering af kommunalreformen på området for regional udvikling samt i for-
længelse af arbejdet i de vækstteams, der er nedsat under ministerudvalget for ny erhvervs- 
og vækstpolitik, og som løbende frem mod foråret 2013 vil komme med anbefalinger, der kan 
styrke væksten inden for erhvervsområder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. 
Arbejdet skal endvidere ses i sammenhæng med den analyse af kommunernes incitamenter 
til at fremme vækst og skabelsen af nye arbejdspladser, der gennemføres i regi af Finansie-
ringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
 

Væksthuse 

Regeringen og KL er enige om, at væksthusene spiller en rolle i det nationale erhvervsfrem-
mesystem som regionale knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem. Der er 
indgået en særskilt national aftale om rammer og mål for væksthusenes indsats i 2013. På 
dette grundlag indgår kommunerne i slutningen af 2012 en aftale med væksthuset i regionen 
om indsatsen i 2013. 
 

Praktikpladsaftalen 
Regeringen har i forbindelse med finansloven for 2012 indgået Aftale om en forstærket ind-
sats for flere praktikpladser i 2012 med et bredt flertal i Folketinget. KL og regeringen er eni-
ge om, at kommunerne understøtter aftalen ved fortsat at prioritere oprettelsen af praktik-
pladser. 
 

Kommunal ansatte med ret til statslig tjenestemandspension 
Udgifter til tjenestemandspensioner hænger tæt sammen med skalatrinsindplaceringen på 
pensioneringstidspunktet. Regeringen og KL er enige om, at det generelt er et sundt princip, 
at der er sammenhæng mellem beslutningskompentence og finansieringsansvar. På den 
baggrund igangsættes en analyse af kommunernes håndtering af kommunalt tjeneste-
mandsansatte med ret til statslig tjenestemandspension.  
 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) skal revideres i folketings-
året 2012/13. STU er en tre-årig ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede og andre 
unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden uddannelse.  
 
Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så 
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og 
beskæftigelse. 
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Som led i lovrevisionen foretages en vurdering af behovet for en evt. justering af uddannel-
sens rammer og indhold.  Bl.a. undersøger man, om ungdomsuddannelsen lever op til lovens 
formål, om målgruppen er rigtigt afgrænset, og om midlerne anvendes hensigtsmæssigt. Re-
geringen og KL er derfor enige om at se nærmere på, om uddannelsen kan tilrettelægges 
mere hensigtsmæssigt i forbindelse med den kommende lovrevision, herunder på om kom-
munernes styring af uddannelsen kan styrkes. 

 
Kommuners mulighed for at deltage i selskaber 
Regeringen og KL er enige om at lempe begrænsningerne på kommunernes muligheder for 
aktivt at deltage i selskaber, og at det skal være nemmere for en kommune at udføre opgaver 
for en anden kommune.  
 
Regeringen vil derfor søge om tilslutning til følgende: 
 
 Den andel af omsætningen, der må stamme fra salg til andre end kommuner og regioner 

i virksomheder med deltagelse af kommuner og regioner, øges fra 25 pct. til 50 pct., jf. 
lov nr. 548 af 8. juni 2006.  

 For at styrke kommunernes muligheder for mellem-offentlige samarbejder vil regeringen 
arbejde for at ophæve kravet om, at kommuner kun kan udføre opgaver for andre offent-
lige myndigheder, hvis opgaven forinden har været udbudt. Tiltaget vedrører opgaver, 
der ligger under tærskelværdierne i udbudsdirektiverne, og kommunerne vil fortsat skulle 
leve op til det almindelige gennemsigtighedsprincip i EU-retten. 

 
Kommunernes betaling af vejbidrag 
Regeringen og KL er enige om i efteråret 2012 at se nærmere på rammerne for kommuner-

nes betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne. 
 

Den kommunale kontoplan 
Regeringen og KL er enige om, at der er et behov for at foretage et serviceeftersyn af den 
kommunale kontoplan, herunder vurdere om den overordnede struktur i kontoplanen kan op-
gøres mere hensigtsmæssigt.  
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Regeringen og KL er enige om i fællesskab at frigøre ressourcer i kommunerne svarende til 
samlet 1½ mia. kr. i 2013 og 2014. Aftalen indebærer, at regeringen såvel som kommunerne 
hver vil gennemføre initiativer, der frigør i alt 750 mio. kr. frem til 2014.  
 
Regeringen har fremlagt en række nye statslige initiativer, der i alt frigør 358 mio. kr. i kom-
munerne i 2013, jf. tabel 1. De frigjorte ressourcer forbliver i kommunerne og anvendes til at 
forbedre den borgernære service i overensstemmelse med de lokale behov.  
 
 

Tabel 1 

Statslige initiativer til frigørelse af ressourcer til borgernær service i kommunerne i 2013 

 2013 

Mio. kr., 2013-pl  

Afbureaukratisering 193,8 

Herunder blandt andet:  

Forenkling af frit valg på hjemmehjælpsområdet 132,0 

Lempelse af annonceringspligten for offentlige udbydere 10,2 

  

Forenkling af regler på beskæftigelsesområdet  

Suspension af strafrefusion 20,3 

  

Digitalisering  

Digital post 23,9 

Digital selvbetjening 41,1 

Det Fælles Medicinkort 6,1 

  

Indkøb   

Afledte muligheder af statslige indkøbsaftaler 72,4 

  

Nye statslige initiativer i alt 357,5 

  

 

Bedre ressourceudnyttelse og 
moderniseringsaftalen 
Nyt kapitel 
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Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det 
videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer. I forlængelse af digitalise-
ringsstrategien igangsættes endvidere udarbejdelsen af en digitaliseringsreform af velfærds-
områderne frem mod økonomiforhandlingerne for 2014. Regeringen, KL og Danske Regioner 
samarbejder om at realisere denne målsætning.  
 

Digital kommunikation 
Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der sat et ambitiøst og realiserbart mål om, 
at 80 pct. af alle ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med 
det offentlige som udgangspunkt skal foregå obligatorisk digitalt i 2015. Regeringen og KL 
samarbejder om at realisere denne målsætning. 
 

Digital Selvbetjening 
Første bølge af obligatoriske digitale løsninger (anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i 
dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort 
og EU-sygesikringskort) implementeres fra december 2012. Regeringen og KL er endvidere 
enige om at arbejde for at gøre det obligatorisk for borgerne at ansøge, anmelde og indberet-
te til kommunerne på op til yderligere 13 konkrete kommunale områder fra 2014. Overgangen 
til digital selvbetjening i de første 2 bølger vil frigøre ressourcer i kommunerne på 41 mio. kr. i 
2013 og 255 mio. kr. i 2014.  
 
Regeringen og KL er enige om, at der udover dette er et samlet potentiale ved overgang til 
obligatorisk digital selvbetjening og informationssøgning på de resterende kommunale områ-
der på mindst 300 mio. kr. For at nå i mål med at realisere potentialet vil regeringen og KL 
gennemføre yderligere analyser med særligt fokus på socialområdet, beskæftigelsesområdet 
samt miljø- og teknikområdet og i tillæg hertil også afdække muligheder og potentialer ved 
øget automatisering, yderligere regelforenkling, bedre dataadgang, mere effektiv systemun-
derstøttelse m.v.  
 

Digital Post  
Regeringen og KL er enige om, at L160 om obligatorisk digital post bidrager til at frigøre 547 
mio. kr. i 2015. Kommunerne har allerede realiseret en del af gevinsterne ved digital post og 
vil i de kommende år arbejde for realisering af det fulde potentiale. Heraf udgør kommunale 
mindreudgifter til porto og materialer 103 mio. kr. i 2013, 131 mio. kr. i 2014 og 244 mio. kr. i 
2015, som modregnes i det kommunale bloktilskud. De øvrige gevinster indgår i modernise-
ringsaftalen med 24 mio. kr. i 2013. Det afspejler et yderligere omprioriteringspotentiale i for-
hold til tidligere projekter om fjernprint og digital dokumentboks. 
 

Digitalisering og 
velfærdsteknologi 
Nyt kapitel 
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Fokus på effektiv implementering 
Regeringen og KL enige om en målrettet indsats for at sikre en effektiv omstilling til god digi-
tal borgerservice i kommunerne. Alle kommunale selvbetjeningsløsninger skal i takt med 
overgangen til obligatorisk digital kommunikation leve op til aftalte krav til gode og effektive 
selvbetjeningsløsninger, før obligatoriske løsninger kan gøres tilgængelige på borger.dk.  
 
Arbejdet understøttes af et fælleskommunalt program, som skal sikre, at der på alle de obli-
gatoriske områder er brugervenlige selvbetjeningsløsninger, der gør borgerne i stand til at 
betjene sig selv, og som understøtter den kommunale forvaltning med henblik på realisering 
af de afledte effektiviseringer. I forlængelse heraf følger KL og staten op på kommunernes 
omstillingsarbejde og drøfter løbende, hvordan der sikres sammenhæng mellem udviklingen 
af de kommunale selvbetjeningsløsninger og udviklingen i de fællesoffentlige løsninger. 
 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at analysere muligheder og potentialer ved 
en mere effektiv servicering af de borgere, som fortsat henvender sig personligt, herunder fx 
via et fællesoffentligt call center, jf. også initiativ herom i den fællesoffentlige digitaliserings-
strategi. 
 
Der er desuden enighed om, at opgaven med at registrere de virksomheder, der undtages fra 
den obligatoriske digitale modtagelse af breve som følge af manglende internetdækning, va-
retages af borgerservicecentrene, der i forvejen har den tilsvarende undtagelsesopgave for 
borgerne.  
 

Grunddata 
Regeringen og KL er enige om at effektivisere produktionen, distributionen og anvendelsen 
af de offentlige grunddata om ejendomme, adresser mv., geodata og virksomheder. Frem til 
sommeren 2013 udarbejdes grundlag for tilsvarende effektiviseringer vedrørende grunddata 
om personer og indkomstområdet. Der er enighed om at synliggøre gevinsterne herved, og at 
initiativet bidrager til at åbne det kommunale it-marked op for mere konkurrence. Parterne er 
endvidere enige om etablering af en fællesoffentlig grunddatabestyrelse. 
 
I september 2012 forventer parterne at indgå en fælles politisk aftale om grunddata-
programmet. Forud for dette gennemføres en fælles konsolidering af business casen og ud-
dybning af programmet. 
 

Styrket anvendelse af it i folkeskolen 
Regeringen og KL er enige om at arbejde videre med at styrke udbredelsen af it i folkeskolen. 
Digitale læreprocesser indgår i dag i mange folkeskoler, men der er behov for en mere sy-
stematisk indsats for at sikre, at anvendelsen af it og digitale læremidler bliver en integreret 
del af undervisningen i folkeskolen.  
 
I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi i 2012 er det målet, at der medio 2012 
kan udmøntes op til 50 mio. kr. fra den afsatte pulje på i alt 500 mio. kr. til skole-it til medfi-
nansiering af digitale læremidler i fagene dansk, matematik, engelsk og naturfag. Udmønt-
ning af midler tilrettelægges med sigte på, at de digitale læremidler bidrager til øget faglig 
kvalitet i undervisningen og mindsket ressourceanvendelse. Regeringen og KL er enige om, 
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at der frem mod aftale om kommunernes økonomi for 2014 skal gennemføres en måling af 
effekterne ved digitale læremidler.  
 
Regeringen og KL er enige om, at der årligt skal følges op på omstillingen til øget brug af di-
gitale læremidler, herunder for fremdriften i implementeringen af den nødvendige lokale it-
infrastruktur.  
 

Automatiseret sagsbehandling og Udbetaling Danmark 
Regeringen og KL er enige om, at sagsbehandlingen på ydelsesområderne kan automatise-
res og effektiviseres yderligere. Der er gennemført en analyse, som viser, at der på social- og 
beskæftigelsesområdet er et væsentligt potentiale ved at genbruge data fra indkomstrelate-
rede registre i sagsbehandlingen. Parallelt hermed undersøges mulighederne for at reducere 
omfanget af socialt bedrageri og fejludbetalinger bl.a. ved øget genbrug af data og en mere 
effektiv, systematisk og digitalt understøttet kontrolindsats. 
 
Frem mod sommeren 2013 udarbejdes et samlet grundlag for, hvordan sagsbehandlingen på 
ydelsesområderne kan automatiseres yderligere, herunder ved genbrug af data, obligatorisk 
digital borgerkommunikation, regelforenklinger, it-understøttelse mv. Parterne er enige om, at 
der herved kan realiseres gevinster på de områder, som overgår til Udbetaling Danmark, som 
ligger ud over de allerede forudsatte effektiviseringsgevinster på 300 mio. kr.  
 
Regeringen og KL er enige om, at Udbetaling Danmark i 2012 igangsætter en kampagne, der 
vejleder borgerne om, at Udbetaling Danmark gradvist overtager ansvaret for udbetaling af 
folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser til borgerne 
fra slutningen af 2012.  
 

Øget konkurrence på det kommunale it-marked  
Regeringen og KL vil samarbejde om at øge konkurrencen på det kommunale it-marked og 
sikre udvikling og anvendelse af fælles, landsdækkende it-løsninger med henblik på at etab-
lere en effektiv it-understøttelse.  
 
KOMBIT gennemfører derfor en række fælleskommunale udbud, hvor regeringen og KL for-
udsætter, at alle kommuner tilslutter sig. Effektive og koordinerede udbud på områder, hvor 
der i dag er leverandørmonopol, herunder på de områder som overgår til Udbetaling Dan-
mark, skal opfylde fællesoffentlige krav til standarder og arkitektur. Digitaliseringsstrategien 
og en fælles rammearkitektur skal understøtte en øget konkurrenceudsættelse af de kommu-
nale ydelsesområder. Potentialet ved de fælles udbud synliggøres i form af positive business 
cases. De første områder er kontanthjælp, sagsoverblik/partskontakt samt sygedagpenge.  
 
Parallelt hermed vil regeringen afsøge mulighederne for yderligere regelforenklinger og an-
vendelse af objektive kriterier, der kan reducere omfanget af kompleksitet i it-systemerne og 
dermed muliggøre billigere og mere fleksible løsninger. 
 

Digitaliseringsreform af velfærdsområderne 
Der er behov for en mere klar og forpligtende kurs for udviklingen inden for velfærdsteknologi 
i den offentlige sektor i de kommende år. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, 
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at der skal udarbejdes en digitaliseringsreform af velfærdsområderne, der kan indgå i øko-
nomiforhandlingerne for 2014. Reformen skal fastlægge retningen for den offentlige sektors 
arbejde med velfærdsteknologi i årene fremover og skal ses i forlængelse af den fællesoffent-
lige digitaliseringsstrategi samt arbejdet med sundheds-it, udredning om udbredelse af vel-
færdsteknologi på det sociale område samt telemedicin. 
 
I forbindelse med reformarbejdet vil der blive udarbejdet målsætninger for øget digitalisering 
af velfærdsområderne på baggrund af analyser og business cases, ligesom der vil blive 
fremsat forslag til ændrede rammebetingelser og forslag til udvikling og udrulning af konkrete 
velfærdsteknologier. Der fokuseres særligt på de indsatser og metoder, der reducerer res-
sourceforbruget. I arbejdet tages udgangspunkt i de temaer, der er identificeret som led i det 
forberedende arbejde.  
 
Som led i arbejdet med reformen er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at gevin-
ster ved investeringer i it og teknologi skal synliggøres, og at finansieringen til udvikling og 
drift af nye fælles it-løsninger og teknologier som udgangspunkt påhviler den eller de parter, 
som opnår gevinsterne.  

 

Digitalisering på sundhedsområdet 
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at udarbejde en ny digitaliseringsstrategi 
for sundhedsområdet, som tager udgangspunkt i, understøtter og videreudvikler de spor, der 
er lagt med aftalte mål og milepæle på området. Som grundlag for strategien udarbejdes en 
grundig afdækning af nuværende status for sundheds-it udviklingen. Strategien koordineres 
med arbejdet med digitaliseringsreform af velfærdsområderne. 
 
Regeringen, KL og Danske Regioner er ligeledes enige om, at der frem mod sommeren 2013 
udarbejdes forslag til en ny finansierings- og styringsmodel for fællesoffentlig it-infrastruktur 
på sundhedsområdet, hvor omkostninger finansieres af de parter, der opnår gevinsterne.  I 
forlængelse heraf er parterne bl.a. enige om, at kommunerne bidrager til finansiering af den 
nationale serviceplatform med 4 mio.kr. i 2013. 
 
Det Fælles Medicinkort er i kommunerne blevet forsinket, hvilket betyder at den kommunale 
gevinst i gensidighedsaftalen på 35 mio. kr. i 2012 ikke har kunnet realiseres. Potentialet i de 
efterfølgende år justeres i overensstemmelse hermed.  
 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at prioritere udviklingen af en digital med-
arbejdersignatur til mobile platforme. Der er enighed om, at kommunerne i en overgangsperi-
ode kan anvende andre løsninger til mobile platforme, der er tilstrækkeligt sikre.  
 



Bilag 2 Digitalisering og velfærdsteknologi

 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013 · Juni 2012 39 

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin 
Der mangler fortsat viden om telemedicinske løsninger i drift. Regeringen, KL og Danske Re-
gioner er derfor enige om at igangsætte storskalaforsøg med telemedicin. Regeringen vil 
udmønte i alt 50 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi til gennemførelse af national hand-
lingsplan for udbredelse af telemedicin, hvoraf de 33 mio. kr. er udmøntet til medfinansiering 
af projekt om klinisk integreret hjemmemonitorering. Initiativerne følges tæt i perioden 2012-
2015 med henblik på at sikre solide evalueringer.  
 

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at iværksætte en national implementering 
af telemedicinsk sårvurdering for patienter med diabetiske og venøse bensår. Implementerin-
gen vurderes at kunne frigøre i alt 53 mio. kr. i 2013 stigende til i størrelsesordenen 307 mio. 
kr. årligt ved fuld indfasning i 2017, heraf 8 mio. i 2013 stigende til 45 mio. kr. i 2017 i regio-
nerne og 45 mio. kr. i 2013 stigende til 262 mio. kr. i 2017 i kommunerne.  
 
Regeringen vil udmønte i alt 30 mio. kr. til formålet. Da der er tale om foreløbige vurderinger, 
er der enighed om, at der i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger følges op på ge-
vinstrealiseringen og nødvendige forudsætninger i projektet. Der er endvidere enighed om at 
revidere business casen i 2013 bl.a. på baggrund af de konkrete resultater af gevinstrealise-
ringen og på baggrund af resultatet af randomiserede forsøg, hvor de kliniske effekter i form 
af færre og kortere indlæggelser og reduktion i antallet af amputationer undersøges.  
 
Projektudgifter ud over 30 mio. kr. og driftsudgifter efter projektudløb afholdes af kommuner 
og regioner. 
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9. juni 2012 
 

1. Indledning  

 
Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til 
flere behandlinger, fokus på kvalitet og understøtter samtidig centrale pejlemærker på sund-
hedsområdet.   
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at sundhedsvæsenet skal tilstræbe forbedrin-
ger i befolkningens sundhedstilstand med afsæt i høj kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse.  
 
Regeringen vil indføre en udrednings- og behandlingsret, der skal sikre hurtig udredning, og 
at de patienter, der har størst behov, kommer først i behandling. Ældre medicinske patienter 
skal opleve bedre kvalitet, sammenhængende forløb og færre forebyggelige genindlæggel-
ser. Kræftområdet skal følges tæt for at sikre, at den styrkede kræftindsats fører til bedre be-
handling, kortere ventetid og stigende overlevelse. Der er sat styrket fokus på indsatsen for 
mennesker med psykisk sygdom, og der er aftalt en række initiativer, der skal sikre patienter 
hurtig behandling på landets fælles akutmodtagelser.  
 
En fortsat prioritering af sundhedsområdet stiller krav om kloge og effektive løsninger. Sund-
hedsområdet står over for en fortsat stigende efterspørgsel, som blandt andet er præget af 
flere kronikere. Over for det står et begrænset økonomisk råderum for de kommende år. Op-
gaven er derfor at finde løsninger, der sikrer mere sundhed for pengene og dermed en bedre 
anvendelse af kapaciteten på sundhedsområdet. Formålet er at skabe plads til, at sundheds-
væsenet fortsat kan udvikle sig og tilbyde nye behandlinger af høj kvalitet i hele landet.   
 
Nye rammer for styring  
Regionerne har med regnskaberne for 2010 og 2011 vist ansvar i forhold til styrings- og prio-
riteringsdagsordenen. Den indsats skal videreføres og forstærkes. Aftalen om regionernes 
økonomi for 2013 markerer, at det er et fælles statsligt og regionalt ansvar. Regionerne skal 
levere den konkrete styring og resultater, mens staten gennemfører de nødvendige centrale 
tiltag, der understøtter den regionale styringsindsats. Indsatsen skal ses inden for en ramme 
for et styrket samarbejde mellem regeringen og regionerne med fokus på tillid og orientering 
mod resultater.  
 
Et bredt flertal i Folketinget står bag et styrket fokus på styring i form af den nye budgetlovgiv-
ning, der skal understøtte den regionale økonomistyring. Og der iværksættes økonomiske 
sanktioner over for regionerne, hvis ikke aftalte rammer og budgetter overholdes samlet set. 
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Fra 2014 indebærer budgetlovgivningen introduktion af et 4-årigt planlægningsperspektiv i 
form af bindende, 4-årige udgiftslofter. Til gengæld har regeringen forpligtet sig til at give re-
gionerne bedre styringsmuligheder, blandt andet igennem en differentieret behandlingsga-
ranti, fokus på styring og produktivitet i forhold til praksisområdet, prioritering på medicinom-
rådet og en understøttelse af det regionale arbejde med prioritering, blandt andet ved at 
adressere utilsigtede skred i patientbehandlingen gennem visitationsretningslinjer og ved at 
understøtte ensartede og effektive behandlingsforløb gennem nationale kliniske retningslin-
jer. Status for initiativerne indgår i de løbende drøftelser mellem regeringen og regionerne.  
 
Regionerne forpligter sig på at arbejde for en fortsat god styring af omkostningerne på syge-
husene, herunder arbejde målrettet på at nedbringe omkostningerne for de samlede patient-
forløb på de områder, hvor det giver faglig mening. Samtidig frigør regionerne i 2013 et om-
prioriteringsråderum via reduceret administration og bedre indkøb, som anvendes til en styr-
ket behandlingsindsats. Danske Regioner indgår endvidere i det fælles økonomistyringspro-
jekt med staten.  
 
 

2. De økonomiske rammer  
  
Aftalen markerer en økonomisk prioritering af sundhedsområdet i 2013, med afsæt i de regi-
onale budgetter for 2012. Prioriteringen skal ses i sammenhæng med de aktuelt store under-
skud på de offentlige finanser og den økonomiske krise, der har skærpet kravene til finanspo-
litikken i Danmark. Det betyder også behov for en forstærket styring af anlægsaktiviteten i 
2013. En fast styring af de offentlige udgifter vil i de kommende år således være afgørende 
for at fastholde en høj troværdighed og tillid til dansk økonomi. 
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Boks 1 

Økonomiske forudsætninger vedrørende sundhedsområdet 

 Med aftalen løftes aktiviteten på sygehusområdet i 2013 med 3 pct. Det tilvejebringes ved et løft på 

673 mio. kr. og produktivitetsforbedringer på 2 pct. Der prioriteres endvidere 200 mio. kr. til udvidet 

kapacitet på det psykiatriske område.   

 Der er aftalt et samlet niveau for nettodriftsudgifterne (eksklusive medicintilskud) på sundhedsområ-

det på 94.943 mio. kr. i 2013, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet.  

 Der er aftalt et loft for anlægsudgifterne (brutto) på 2.200 mio.kr. på sundhedsområdet i 2013. Der er 

hertil forudsat investeringer på 3.000 mio. kr. i 2013 vedrørende de nye sygehuse med støtte fra kva-

litetsfonden. Der hensættes endvidere i 2013 i regionerne ved deponering 1.038 mio. kr. (13-PL) til fi-

nansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte.  

 Det er lagt til grund for aftalen, at regionernes udgifter til medicintilskud i 2013 udgør 6.396 mio. kr. 

 Det statslige bloktilskud udgør 82.400 mio. kr. i 2013, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT-

princippet.     

 Det statslige, aktivitetsbestemte tilskud udgør i 2013 2.707 mio. kr. Den aktivitetsbestemte pulje ud-

møntes som anført i bilag 1.  

 De foreliggende opgørelser viser, at sygehusene i 2011 har præsteret en samlet produktionsværdi på 

65.322 mio. kr. (13-PL). I 2012 forventes sygehusene at præstere en aktivitetsstigning på 0,8 pct. 

svarende til en produktionsværdi på 65.845 mio. kr. (13-PL) ekskl. puljer. I 2013 forventes en yderli-

gere aktivitetsstigning på 3 pct. svarende til en forventet produktionsværdi på 67.820 mio. kr. De for-

ventede produktionsværdier i 2012 og 2013 er opgjort under forudsætning af en produktivitetsvækst 

på 2 pct. i begge år. 

 Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbe-

stemte bidrag udgør 19.150 mio. kr. i 2013. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne med ud-

gangspunkt i regionernes aktivitet. 

 

 

Boks 2  

Økonomiske forudsætninger vedrørende regional udvikling 

 Der er aftalt et samlet niveau for nettodriftsudgifterne på området for regional udvikling i 2013 på 

2.937 mio. kr., hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet.  

 Det statslige bloktilskud til regional udvikling udgør 2.242 mio. kr. i 2013, hvortil kommer reguleringer 

i medfør af DUT-princippet.  

 For 2013 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse 

vil være et grundbidrag på 124 kr. pr. indbygger, svarende til 695 mio. kr. Reguleringen er fastsat på 

basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2012-2013 på 1,2 pct. inklusive medicin. 
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Boks 3  

Øvrige økonomiske forudsætninger 

 Udgifterne til medicintilskud i 2011 udgjorde 6.542 mio. kr. på landsplan. Via den aftalte medicinga-

ranti reguleres bloktilskuddet i 2012 med 75 pct. af mindreudgifterne i regionerne i forhold til det for-

udsatte niveau. 

 Pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet fra 2012-2013 er fastsat til 1,4 pct. (ekskl. medicintil-

skud). For regional udvikling er pris- og lønudviklingen fra 2012-2013 fastsat til 1,6 pct. Den samlede 

pris- og lønregulering på det regionale område fra 2012-2013 er fastsat til 1,2 pct. inklusive medicin. 

PL-skønnet for anlægsudgifterne er 1,6 pct. fra 2012-2013.  

 

 
I 2013 er 1 mia. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i 
budgetterne for 2013. Herudover vil en overskridelse af budgetterne i regnskaberne for 2013 
indebære en modregning i regionernes bloktilskud.  
 
En andel af regionernes bloktilskud i 2013 på ½ mia. kr. er betinget af, at regionernes bud-
getter for 2013 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne på 2,2 mia. kr. 
 
Der er i aftalen forudsat udgifter til medicintilskud på 6.396 mio. kr. i 2013. Regeringen vil sø-
ge Folketingets tilslutning til, at regionerne, som en midlertidig foranstaltning i 2013, ikke vil 
blive modregnet i bloktilskuddet som følge af eventuelt højere realiserede udgifter i regnska-
berne på dette område. Fra 2014 indgår udgifterne til medicintilskud under regionernes ud-
giftsloft og det samlede aftalte udgiftsniveau på sundhedsområdet. Der er på den baggrund 
enighed om, frem mod økonomiaftalen for 2014, at drøfte budgettekniske modeller for hånd-
tering af en eventuel usikkerhed på området. 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der i efteråret i Økonomi- og Indenrigsmini-
steriets budget- og regnskabsudvalg drøftes tekniske forhold i regionernes budgetsystem 
med relevans i forhold til indførelse af budgetlovgivningen. Det omfatter en vurdering af mu-
ligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på sundhedsområdet, en afdækning 
af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde samt 
en status for brugen af omkostningsbaserede budgetter og regnskaber. Arbejdet færdiggøres 
september 2012 med henblik på i relevant omfang at kunne have virkning for de regionale 
budgetter for 2013.  
 

Styrket økonomi- og omkostningsstyring  
En stor del af de senere års øgede aktivitet på sygehusene er gået til mere behandling af 
hver enkelt patient, blandt andet fordi omlægningen af patientbehandlingen fra stationær til 
ambulant behandling i flere tilfælde har øget antallet af ambulante patientbesøg markant.  
 
Der er derfor enighed om en styrket regional styring og et øget ledelsesfokus på patientforlø-
benes samlede omkostning ude på de enkelte sygehuse og sygehusafdelinger. Det betyder, 
at omkostningerne for de samlede patientforløb bør nedbringes på de områder, hvor det giver 
faglig mening.  
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Der er endvidere enighed om, at der i regi af Udvalget for bedre incitamenter i sundhedsvæ-
senet udvikles modeller, der fra 2014 skal medvirke til at begrænse væksten i udgiften pr. pa-
tient og bidrage til effektive behandlingsforløb via blandt andet en samling af kontakterne på 
færre dage. Udvalgets arbejde skal blandt andet inddrage resultaterne af igangværende re-
gionale modeller for at bremse stigningen i patientomkostningerne via den lokale takststyring. 
Målet er korte og effektive udrednings- og behandlingsforløb til gavn for patienterne. 
 
Danske Regioner og regeringen er enige om et styrket samarbejde som led i Projekt god 
økonomistyring, som skal sikre en god økonomistyring i hele den offentlige sektor. Der gen-
nemføres i regi af Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner 
en evaluering af regionernes kvartalsopfølgninger i efteråret 2012, der skal understøtte for-
bedringer i opfølgningen fra 2013. Samtidig igangsættes i regi af Finansministeriet og Danske 
Regioner en kortlægning af den konkrete regionale økonomistyring med et initialt fokus på 
økonomistyringen på enhedsniveau (sygehusene), der omfatter budgetter, opfølgninger, kob-
ling mellem økonomi og aktiviteter mv. Kortlægningen på enhedsniveau gennemføres i efter-
året 2012, mens analysens resultater forventes klar i foråret 2013, og vil herefter indgå i drøf-
telser med Danske Regioner. 
 

Der er desuden enighed om, at der fastlægges form og principper for en fremrykning af ind-

beretning af regionernes fordelingsregnskaber. Det aftales derfor, at seneste års fordelings-

regnskaber fremover indberettes senest 1. april. Det sikrer, at der kan fastsættes retvisende 

takster på et så tidstro grundlag som muligt, og at taksterne dermed kan udmeldes endeligt 

for det efterfølgende år ultimo juni – første gang i 2013. Konsekvenserne af den nye proces 

for indberetning evalueres i 2013 mellem Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Fo-

rebyggelse. 

 

Arbejdsgruppe om regioners låntagning  
Regeringen og Danske Regioner er enige om at nedsætte en arbejdsgruppe om de regionale 
låne- og deponeringsregler. 
  
Arbejdsgruppen skal undersøge mulighederne for en modernisering af låne- og deponerings-
reglerne for investeringer, der gennem fremtidige driftsbesparelser sikrer en fornuftig rentabi-
litet. Derudover undersøges mulighederne for et flerårigt perspektiv i kommuner og regioners 
låntagning, og der foretages en kortlægning af kommuner og regioners eksisterende lånemu-
ligheder. Arbejdsgruppen skal tage i betragtning, at budgetloven indebærer et forstærket be-
hov for overordnet styring i den offentlige sektor. 
 
 

3. Udrednings- og behandlingsgaranti  
 
Regeringen ønsker at indføre en ny rettighed for patienterne, der indebærer, at alle patienter 
inden for 1 måned efter, at henvisningen fra den praktiserende læge er modtaget på sygehu-
set, skal være udredt eller som minimum have en plan for et videre udredningsforløb, hvis 
udredningen ikke kan afsluttes inden for fristen.  
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Regionerne får dermed en pligt til at udrede patienterne inden for fristen, hvis det er fagligt 
muligt, og en pligt til at benytte andre regioners eller privates kapacitet, hvis det er nødven-
digt. En hurtig udredning er afgørende for, at patienten kan blive afklaret og få igangsat den 
rigtige behandling så hurtigt som muligt. 
 
Derudover vil regeringen differentiere den nuværende ret til hurtig behandling under det ud-
videde frie sygehusvalg på 1 måned. Den differentierede ret indebærer, at fristen for patien-
tens udvidede frie sygehusvalg fastsættes til 2 måneder fra patientens samtykke til behand-
lingstilbud på grundlag af den gennemførte udredning, og 1 måned for patienter med mere 
alvorlige sygdomme eller tilstande. Vurderingen sker på grundlag af sygdommens alvorlig-
hed, evt. smerter, funktionshæmning m.m. Sundhedsstyrelsen udarbejder et vejledende 
grundlag for vurderingen, hvor regionernes erfaringer på området vil blive inddraget.  
 
Det vil give sygehusene større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen og skabe bedre 
rum for at prioritere de mest alvorligt syge først. 
 
Den differentierede behandlingsret ændrer ikke ved, at livstruende kræft- og hjertesygdomme 
allerede er garanteret akut handling og planlagte pakkeforløb via blandt andet indførslen af 
kræft og hjertepakker. Øvrige akutte patienter behandles fortsat med det samme og efter be-
hov.  
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at en ret til hurtig udredning for alle somatiske 
patienter indføres pr. 1. september 2013, mens den differentierede behandlingsgaranti indfø-
res pr. 1. januar 2013. 
 
Der er enighed om, at udredningsgarantien ikke bør føre til ændringer i almen praksis’ hen-
visningspraksis. Mange diagnostiske forløb for en patient kan og bør fortsat ske i praksisregi 
med nødvendig adgang til undersøgelse på sygehusene (røntgen m.m.) i overensstemmelse 
med hidtidig praksis.  
 
Regeringen og Danske Regioner er desuden enige om, at der etableres en model for monito-
rering af udredningsgarantiens overholdelse (fx igennem audit og lignende). Modellen skal fo-
religge 2. halvår af 2012. Parterne er enige om at evaluere resultaterne af udrednings- og 
behandlingsgarantien 1 år efter ikrafttræden med henblik på at vurdere behovet for justerin-
ger. 
 
Parterne er endvidere enige om, at de ressourcer, der frigives som følge af, at de enkelte sy-
gehuse opnår større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen af patienterne anvendes 
til yderligere at styrke sundhedsindsatsen, herunder til en styrket diagnostisk indsats i forbin-
delse med indførelsen af en ret til hurtig udredning.  
 
 

4. Psykisk sygdom 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det psykiatriske område skal sidestilles med 
det somatiske. Regeringen har derfor nedsat et udvalg, hvor blandt andre Danske Regioner 
er repræsenteret. Udvalget skal komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker 
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med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt, herunder konkrete forslag, 
der indebærer en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet på hele psykiatriområdet, 
samt forslag der kunne prioriteres, baseret på ny viden og evidens samt et generelt krav om 
effektivitet. Udvalget vil rapportere medio 2013.  
 
Regeringen og Danske Regioner er desuden enige om, at der afsættes 200 mio. kr. i 2013 til 
at påbegynde en kapacitetsudbygning i psykiatrien med henblik på at forberede indførelse af 
en udrednings- og behandlingsret i psykiatrien. 
 
Den konkrete udformning af en ret i psykiatrien afventer nærmere analyse og drøftelse mel-
lem parterne, så realisering sker i takt med, at kapacitet og økonomisk råderum kan tilveje-
bringes.  
 
Parterne er enige om, at der skal sættes fokus på visitationspraksis i psykiatrien. Endvidere 
igangsættes en analyse af kapaciteten til udredning og behandling på det psykiatriske områ-
de, herunder de personalemæssige ressourcer. Analysen skal blandt andet afdække mulig-
hederne for at optimere og tilpasse den samlede kapacitet samt afdække potentialerne for en 
bedre kapacitetsanvendelse på området. Arbejdet skal afsluttes i efteråret 2012.  
 
Regeringen og Danske Regioner er desuden enige om at fortsætte samarbejdet om den fæl-
les afstigmatiseringskampagne ”EN AF OS”, hvis formål er at mindske fordomme om psykisk 
sygdom. Det skal ses i lyset af, at øget viden om psykisk sygdom kan skabe mulighed for, at 
flere psykisk syge får eller bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, samt medvirker til, at 
mennesker behandles i tide. 
 
 

5. Kræftindsatsen  
 
Kræftområdet er højt prioriteret, og der er tilført betydelige midler til området. Med indførelsen 
af pakkeforløb på kræftområdet og implementeringen af Kræftplan III er der taget en række 
initiativer til at forbedre behandlingen, og det har sammen med en betydelig indsats i regio-
nerne bidraget til et løft af behandlingskvaliteten, lavere ventetider og højere overlevelsesra-
ter samtidig med, at personale og udstyr anvendes effektivt.   
 
Det er vigtigt, at der i hele sundhedsvæsenet arbejdes på at styrke kræftbehandlingen. Re-
sultaterne af kræftbehandlingen skal følges tæt, og der skal løbende gøres status for, om de 
tilførte midler og de mange initiativer fortsat fører til en bedre behandling, kortere ventetid og 
stigende overlevelse. 
 
I løbet af den seneste periode har der været patienter, som har ventet mere end de maksima-
le ventetider, før de fik behandling, og den hidtidige monitorering har vist sig ikke at være ro-
bust nok. Regeringen og Danske Regioner er enige om en tæt opfølgning på både forløbsti-
der for pakkeforløb og de maksimale ventetider. Regionerne vil sikre overholdelse af reglerne 
på området og løbende arbejde for en forbedring af forløbstiderne, idet forskelle i forløbstider 
mellem regionerne anviser et forbedringspotentiale.   
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Herudover er der enighed om at igangsætte et arbejde vedrørende kontrolforløb af kræftpati-
enter med henblik på at sikre målrettede, ensartede og i videst muligt omfang evidensbase-
rede kontrolforløb. Et centralt fokus for arbejdet er bedre anvendelse af personale- og kapaci-
tetsmæssige ressourcer. Formålet er at skabe gode kontrolforløb og frigøre ressourcer, der 
kan prioriteres til andre områder inden for kræftbehandling. Der nedsættes en styregruppe i 
regi af Task Force for patientforløb på kræft- og hjerteområdet.     
 
  

6. Akutområdet 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at akutte patienter skal sikres hurtig behand-
ling i landets akutmodtagelser. 
 
Regeringens akutudvalg er i maj 2012 kommet med en række anbefalinger til, hvordan vente-
tiden i akutmodtagelser kan nedbringes, herunder at samtlige regioner opstiller servicemål for 
ventetider i akutmodtagelserne. Udvalgets afrapportering viser, at regionerne generelt har fo-
kus på området og har igangsat en række konkrete initiativer til at nedbringe ventetider i 
akutmodtagelser og højne kvaliteten i visitation og behandling. Blandt andet er der igangsat 
en række initiativer vedrørende organisering og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at op-
timere arbejdsgangene og sikre effektive patientforløb, herunder triage, tværfaglige teams, 
”fast track spor”/behandlersygeplejerskerspor til patienter med mindre skader, flowmaster-
funktioner og elektroniske oversigtstavler. 
 
Det vurderes samlet med udgangspunkt i de foreliggende ventetidsoplysninger mv., at visita-
tion kombineret med et fortsat fokus på at optimere arbejdstilrettelæggelsen fx gennem triage 
og en bedre udnyttelse af kompetencerne i de forskellige medarbejdergrupper kan sikre 
grundlaget for en håndtering af ventetidsproblematikken i akutmodtagelserne.  
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om frem mod foråret 2014 gradvist at indfase visi-
teret adgang til landets fælles akutmodtagelser, idet visiteret adgang er et afgørende tiltag i 
forhold til at sikre patienten det rette behandlingstilbud og derigennem sikre en effektiv udnyt-
telse af sundhedsvæsenets ressourcer. Indfasningen gennemføres i forlængelse af de initia-
tiver, som regionerne allerede har igangsat. Der er ligeledes enighed om, at samtlige regio-
ner opstiller servicemål for ventetider i akutmodtagelser og løbende monitorerer disse. Par-
terne vurderer samtidig, at et vigtigt element i patientens samlede oplevelse af behandlings-
forløbet er, at patienterne oplyses om de forventede ventetider i akutmodtagelserne. 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at følge udviklingen på området tæt med hen-
blik på at se effekten af de igangsatte initiativer. 
 
Der er med finanslovaftalen for 2012 afsat en reserve til drift af akutbiler og akutlægebiler i 
udkantsområder samt en reserve til etablering af en varig helikopterordning. Det er med fi-
nanslovaftalen fastlagt, at der vil blive taget stilling til en varig helikopterordning målrettet 
tyndtbefolkede områder og øer i efteråret 2012, med afsæt i erfaringerne fra de igangsatte 
forsøg. En varig ordning skal i givet fald søges etableret i direkte forlængelse af de igangsatte 
forsøg. 
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Parallelt med evalueringen af forsøgene med helikopterordninger gennemføres i regi af Akut-
udvalget en kortlægning af behovet for flere akutbiler og akutlægebiler i landets udkantsom-
råder. På den baggrund vil regeringen i efteråret 2012 tage endeligt stilling til den afsatte re-
serve til akutbiler og akutlægebiler, i sammenhæng med beslutningen om en eventuel varig 
helikopterordning. 
 
 

7. Kvalitet  
 
Det danske sundhedsvæsen skal tilbyde høj kvalitet i behandlingen, uanset hvor patienten 
kommer hen. Det er et regionalt ansvar, at der sikres god kvalitet og høj patientsikkerhed i 
behandlingen samtidig med, at ressourcerne anvendes effektivt ude på de enkelte sygehuse. 
Det er vigtigt, at der lokalt fortsat arbejdes med forbedringen heraf. 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at sundhedsvæsenet på samme tid skal stræ-
be efter følgende tre overordnede målsætninger: 
 Forbedringer i befolkningens sundhedstilstand, herunder høj klinisk kvalitet af behand-

lingerne 
 Høj patientoplevet kvalitet, herunder korte ventetider 
 Lave udgifter per borger 
 
For at opnå denne balancerede udvikling af sundhedsvæsenet er regeringen og Danske Re-
gioner enige om både på nationalt, regionalt og lokalt niveau målrettet at fremme og prioritere 
de initiativer, der giver mest mulig sundhed for pengene.  
 
Regionerne vil fortsætte og intensivere de initiativer, der øger kvaliteten og patientsikkerhe-
den, og som samtidig understøtter en begrænset vækst i sundhedsudgifterne. Fokus på kva-
litet indebærer blandt andet ændringer i ledelsesfokus, lokale kulturer, samarbejdsmodeller 
og patientnære processer. Indsatsen indebærer derfor en bevidst, sammenhængende og 
flersidet satsning. Den eksisterende viden fra Patientsikkert Sygehus og andre kvalitetsind-
satser skal anvendes. Der skal være fokus på fælles metoder, videndeling og vidensopsam-
ling regionerne og sygehusene imellem.  
 
Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om følgende ambitiøse målsætninger for 
kvalitet: 
 
 Sygehusdødeligheden (HSMR) reduceres med 10 pct. over tre år   
 Antallet af skader på patienter reduceres med 20 pct. over tre år  

 
Det er regionernes ansvar at udforme de konkrete strategier og delmål og realisere ambitio-
nerne. Initiativer og indsatser skal målrettes regionale forhold og lokale behov for forandring. 
Regeringen og Danske Regioner vil løbende drøfte udviklingen, herunder de konkrete indsat-
ser, der understøtter målsætningerne. 
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Herudover er regeringen og Danske Regioner enige om at følge udviklingen på nedenståen-
de områder med henblik på at: 
 
 Nedbringe omfanget af sygehuserhvervede infektioner  
 Reducere den gennemsnitlige liggetid  
 Nedbringe andelen af akutte genindlæggelser  
 Nedbringe væksten i kontakter pr. patient  
 Øge andelen af dagkirurgi  
 
For at understøtte arbejdet med kvalitet har regeringen – sammen med Danske Regioner og 
KL – nedsat et udvalg om bedre incitamenter i sundhedsvæsenet. Målet er at sikre en incita-
mentsstruktur, der tilskynder til øget effektivitet og kvalitet, behandling til tiden, forebyggelse, 
anvendelse af velfærdsteknologi mv. Udvalget afrapporterer i foråret 2013.   
 

Nationale kliniske retningslinjer 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at alle uanset bopæl skal have adgang til ens-
artet høj kvalitet i udredning og behandling. Et centralt redskab i den sammenhæng er foku-
serede nationale kliniske retningslinjer målrettet det daglige kliniske arbejde. De kliniske ret-
ningslinjer skal bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse ved at understøtte gode patientfor-
løb og effektive arbejdsgange. Der er afsat 80 mio. kr. på finansloven for 2012 i perioden 
2012-2015 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer. Der udarbejdes ca. 5 kliniske 
retningslinjer i 2012 og yderligere ca. 15 kliniske retningslinjer i hvert af de følgende år 2013-
2015. 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at retningslinjerne skal sikre en løbende priori-
tering på sundhedsområdet med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. Til sik-
ring heraf nedsættes der en styregruppe for arbejdet med deltagelse af KL, Danske Regio-
ner, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Styregruppen vil blandt 
andet have til opgave at udvælge områder, hvor der skal udarbejdes nationale kliniske ret-
ningslinjer, og godkende en generisk model for arbejdet, som sikrer korte, præcise og hand-
lingsanvisende kliniske retningslinjer. Styregruppen skal desuden løbende forholde sig til de 
organisatoriske og økonomiske implikationer ved arbejdet med de kliniske retningslinjer.  
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om vigtigheden af, at de kliniske retningslinjer og 
implementeringen heraf resulterer i en mere effektiv ressourceanvendelse i patientbehandlin-
gen og dermed ligger inden for de eksisterende økonomiske rammer til sundhedsvæsenet.  
  

 
8. Mere sundhed for pengene  
 
Sundhedsvæsenet prioriteres højt og udgør en stor del af de offentlige udgifter. Det stiller 
krav til, at ressourcerne anvendes der, hvor der opnås mest mulig sundhed for pengene. Ef-
fektiv anvendelse af kapaciteten på sundhedsområdet er en central forudsætning for at imø-
dekomme de kommende års udfordringer med begrænset råderum i den offentlige vækst 
sammenholdt med fortsat stigende forventninger og øget efterspørgsel på sundhedsområdet. 
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Der er således behov for at fortsætte arbejdet med effektiviseringer, bedre kapacitetsudnyt-
telse og en styrket prioritering i regionerne.  
 

Effektiv anvendelse af sygehuspersonalets arbejdstid  
Som led i regeringens 2020-dagsorden skal der ses på anvendelsen af de offentlige persona-
leressourcer med henblik på at sikre, at kvaliteten i den offentlige opgaveløsning kan fasthol-
des, jf. Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi mod 2020. Det gælder også an-
vendelsen af sundhedspersonale.  
 
Personalet spiller en vigtig rolle i sygehusvæsenet og er en central forudsætning for en god 
patientbehandling. Over 60 pct. (47 mia. kr.) af de samlede offentlige udgifter i sygehusvæ-
senet går til lønninger. Personaleressourcerne skal derfor anvendes så effektivt som muligt. 
Det handler blandt andet om, at speciallægen kommer frem i front i modtagelsen af patienter, 
at sikre øget kvalitet og effektivitet i mødet med patienten, optimere organisering og vagtplan-
lægning samt øge antallet af aktive timer på operationsstuer, ved scanningsudstyr mv.  
 
Øget ledelsesrum og nedbrydelse af overenskomstmæssige barrierer for effektiv sygehusdrift 
og optimale patientforløb vil blive et vigtigt fokusområde i de kommende overenskomstfor-
handlinger.   
 
Afgørende for optimal ressourceanvendelse og høj kvalitet er fokus på kerneopgaven, ikke 
mindst i arbejdstilrettelæggelsen. Regeringen og Danske Regioner er derfor enige om at 
igangsætte en større analyse af effektiv og fleksibel personaleanvendelse. En styregruppe 
med deltagelse af Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske 
Regioner skal følge arbejdet tæt.  
 

Retningslinjer for visitation og henvisning  
Arbejdet med nye retningslinjer for visitation og henvisning har vist sig at være et effektivt in-
strument i prioriteringen af sundhedsressourcer. Visitationsretningslinjerne har blandt andet 
haft stor betydning for udviklingen i antal behandlinger på fx fedmeområdet. Antallet af disse 
behandlinger er nu lavere end i 2010, og udgifter, der før kunne henføres til blandt andet in-
dikationsskred og overbehandling på det område, kan nu prioriteres til andre behandlingsom-
råder, herunder livstruende sygdomme. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med visitationsret-
ningslinjer fortsætter, og at det fokuseres på behandlingsområder med en vis volumen, og 
hvor der er mistanke om et utilsigtet skred i behandlingen.  
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at udarbejde nye retningslinjer for visitation og 
henvisning på en række behandlingsområder i 2013, herunder plastikkirurgi efter excessivt 
vægttab, operation for grå stær og ADHD.  
 

Sygehusmedicin og prioritering 
Fokus på en bedre anvendelse af offentlige ressourcer gælder også sygehusmedicinområ-
det. Det er derfor vigtigt, at der fortsat sikres en styring af medicinudgifterne, lavere priser, og 
at der er mere transparens i forhold til, hvilke behandlinger og medicin der tilbydes.  
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Udarbejdelse af fælles behandlingsvejledninger og rekommandationslister i regi af Rådet for 
Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) sikrer anvendelsen af omkostningseffektive læ-
gemidler og ens behandling på tværs af regionerne samt øger kvaliteten i behandlingen.  
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne sammen med RADS fortsætter 
arbejdet med at skabe rammer på klinisk niveau for anvendelse af sygehusmedicin, så medi-
cinanvendelsen på alle store behandlingsområder ensartes på tværs af regionerne. Regerin-
gen og Danske Regioner er desuden enige om, at der er særlige forhold vedrørende RADSs 
anbefalinger om anvendelse af lægemidler uden for godkendt indikation, som nærmere skal 
afklares.   
 
Der er også enighed om i efteråret 2012 at analysere og overveje fremtidige rammer, der kan 
sikre lavere priser på sygehusmedicin.  
 
Herudover er der behov for en mere konsekvent og entydig måde at vurdere anvendelse og 
ibrugtagning af nye lægemidler i Danmark, end det er tilfældet i dag. Parterne er derfor enige 
om at undersøge mulighederne for en øget prioritering på området, hvor der lægges vægt på 
lægemidlers omkostningseffektivitet med henblik på at sikre et bedre forhold mellem effekten 
af og prisen på lægemidlerne og derved sikre mere sundhed for pengene. I arbejdet skal re-
levante erfaringer fra andre lande inkluderes.  
 
Lægemidler er et godt udgangspunkt for et styrket fokus på omkostningseffektiv anvendelse 
af ressourcerne i sundhedsvæsenet, men ambitionen er, at dette fokus skal udvides til at om-
fatte flere og andre områder end blot medicin. Regeringen og Danske Regioner er således 
enige om at fortsætte drøftelserne om, hvorledes der som led i en bredere dagsorden kan 
sikres mest mulig sundhed for pengene. En konkret model for det videre arbejde med priori-
tering skal drøftes som en del af økonomiaftalen for 2014. 
 
Et mere systematisk arbejde med prioritering vil også skabe en større gennemsigtighed i for-
hold til de beslutninger, der hver dag træffes om valg eller fravalg af lægemidler og anden 
medicinsk teknologi. 
 

Gebyrer for udeblivelser  
Danske Regioner og regeringen er enige om, at der i to regioner iværksættes konkrete forsøg 
med gebyrer for udeblivelser for derved at tilvejebringe et praktisk erfaringsgrundlag for det 
videre arbejde med at reducere omfanget af udeblivelser. Forsøgene igangsættes i efteråret 
2012. Der samles op på erfaringerne fra forsøgene, herunder også i forhold til andre metoder 
til nedbringelse af udeblivelser såsom blandt andet sms og selvbookning, når de første resul-
tater foreligger. 
 

Forbedrede arbejdsgange og videndeling 
De nationale og internationale erfaringer med nye metoder i arbejdsgange på landets syge-
huse og afdelinger er gode. Mange af disse metoder har bidraget til at realisere betydelige 
gevinster ved ændring af relativt simple arbejdsprocesser og forbedret planlægning.  
 
Det er vigtigt, at gode eksempler og metoder vedrørende forbedrede arbejdsgange spredes 
for at anvende ressourcerne så optimalt som muligt. Sundhedsvæsenet skal derfor dele vi-
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den og udbrede bedste praksis til gavn for patienten og samfundsøkonomien. Regeringen og 
Danske Regioner er enige om sammen at drøfte udviklingen i de initiativer, der er sat i gang.  
 
 

9. Omprioritering af ressourcer til mere borgernær  
service 
 
Parterne er enige om, at der ved en omprioritering af ressourcerne i det regionale sundheds-
væsen fortsat kan frigøres betydelige ressourcer, uden at kvaliteten af den sundhedsfaglige 
indsats sænkes. Parterne er således enige om, at der i 2013 skal frigøres 0,3 mia. kr., som 
omprioriteres til den borgernære service. Det skal blandt andet ske ved mere effektiv regional 
administration, lavere sygefravær og mere effektivt indkøb.  
 

Mindre administration  
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne gennem en omstilling og mere 
effektive arbejdsgange reducerer administration. Opgørelser for antal administrativt ansatte 
viser en reduktion i 2011. Regeringen og Danske Regioner noterer den positive udvikling og 
er fortsat enige om, at arbejdet skal styrkes. Målsætningen er som aftalt i Aftale om regioner-
nes økonomi for 2012 at reducere den regionale administration med 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 
2013 svarende til knap 160 mio. kr. (2011-pl) i forhold til 2010-niveauet dog med respekt for 
administration i forbindelse med de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. De frigjorte mid-
ler skal anvendes til den patientnære indsats. 
 

Lavere sygefravær 
Sygefraværet i regionerne ligger på samme måde som andre steder i den offentlige sektor 
stadig højt. Regionerne vil fortsat arbejde for at nedbringe sygefraværet, herunder rette sær-
ligt fokus på de sygehuse og medarbejdergrupper, der har det største fravær.  
 
Danske Regioner vil inden udgangen af 2012 udarbejde og offentliggøre en benchmark af 
fravær på sygehusniveau for at få større fokus og indsigt i fraværsproblematikker på de en-
kelte sygehuse og afdelinger. Parterne vil følge op herpå i foråret 2013.     
 

Effektivt indkøb 
Regionerne arbejder via centralisering og standardisering af indkøb samt fælles indkøb mv. 
for at muliggøre frigørelse af ressourcer ved et mere effektivt indkøb. Arbejdet videreføres, og 
regionerne vil med mere effektivt vareindkøb og logistik arbejde for at nå målet om at frigøre 
1 mia. kr. frem mod 2015 i forhold til 2009-niveau. Som led i regionernes strategi bedømmer 
regionerne løbende, hvilke varegrupper der er egnede til fælles udbud, herunder medicotek-
nisk udstyr. Regeringen og Danske Regioner er enige om at følge udviklingen på området 
tæt.  
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10. National handlingsplan for den ældre medicinske  
patient  
 
Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljeaftalen for 2012 afsat i alt 200,4 mio. kr. i 
perioden 2012-2015 til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Hand-
lingsplanen bygger blandt andet på Sundhedsstyrelsens oplæg ”Styrket indsats for den ældre 
medicinske patient – fagligt oplæg til en national handlingsplan”. 
 
Den nationale handlingsplan indeholder i alt 11 initiativer og skal særligt føre til at reducere 
antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og styrke sammenhængen i og koordinatio-
nen af patientforløbet.  
 
Initiativerne i handlingsplanen udmøntes af regioner, kommuner og stat i henhold til den fæl-
les udmøntningsplan. I udmøntningsplanen er fastlagt milepæle og konkrete målsætninger 
for de enkelte initiativer, som alle parterne er forpligtede til at overholde. Udmøntningen af de 
enkelte initiativer vil blive fulgt nøje af Styregruppen for den ældre medicinske patient. 
 
Kapaciteten på de medicinske afdelinger skal anvendes bedst muligt, herunder skal uhen-
sigtsmæssige indlæggelser undgås, og patienterne skal ikke være indlagt længere tid end 
nødvendigt.  
 
Som et led i handlingsplanen gennemføres derfor en analyse af de medicinske afdelinger 
blandt andet med henblik på en vurdering af, om de medicinske sengepladser anvendes 
bedst muligt.  
 
 

11. Digitalisering/sundheds-it/velfærdsteknologi 
 
Digitalisering og velfærdsteknologi er centrale redskaber til at forny den offentlige sektor, 
skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service.  
 
Regeringen, KL og Danske Regioner samarbejder om at realisere digitaliseringsstrategiens 
målsætning om, at 80 pct. af den skriftlige borgerkommunikation er digitaliseret i 2015.  
  
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udarbejde en ny ambitiøs digitaliserings-
reform af velfærdsområderne, der kan indgå i økonomiforhandlingerne for 2014. Reformens 
målsætning er at sætte fart på national udbredelse af digitale og velfærdsteknologiske løs-
ninger, der øger produktiviteten i den offentlige service, reducerer ressourceforbruget, under-
støtter høj kvalitet og har fokus på borgernes mestring af eget liv.  
 
Parterne er desuden enige om at gennemføre national implementering af telemedicinsk sår-
vurdering samt at igangsætte initiativerne i en national handlingsplan for udbredelse af tele-
medicin. 
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Endvidere er der enighed om at udarbejde en ny digitaliseringsstrategi for sundhedsområdet 
frem mod økonomiforhandlingerne for 2014. Arbejdet koordineres med digitaliseringsrefor-
men. 
 
Endelig er parterne enige om, at der skal sikres en mere effektiv produktion, distribution og 
anvendelse af offentlige grunddata.  
 
Aftalerne vedrørende digitalisering og velfærdsteknologi er uddybet i bilag 2.  
 
12. Offentlig-privat samarbejde 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at offentlig-privat samarbejde kan bidrage til at 
sikre kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem udnyttelse af kompetencerne i den 
private sektor, og det kan samtidig medvirke til udvikling af nye innovative løsninger på vel-
færdsopgaverne. 
 

Der skal i sundhedsvæsenet sættes fokus på et øget samarbejde med private virksomheder 

om udviklingen af innovative velfærdsteknologiske løsninger og fremdrift i arbejdet med vi-

dendeling og fælles løsninger på tværs af kvalitetsfondsbyggerierne med henblik på billigere 

løsninger. 
 
Parterne er på den baggrund enige om, at de mulige gevinster ved et samarbejde med priva-
te virksomheder skal søges udnyttet blandt andet gennem øget samarbejde om udvikling af 
innovative velfærdsteknologiske løsninger og øget anvendelse af innovative udbudsformer. 
 
Som opfølgning på aftalen om den regionale økonomi for 2012 er der i et samarbejde mellem 
regeringen og Danske Regioner fastlagt et teknisk grundlag for måling af konkurrenceudsæt-
telsen i regionerne, indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU). Parterne er enige om lø-
bende at følge udviklingen i regionernes konkurrenceudsættelse målt ved den regionale IKU. 
 
Regeringen er derudover indstillet på at søge Folketingets tilslutning til at afskaffe kravet om, 
at regionerne skal udarbejde udbudsstrategier, hvorved regionerne frigøres fra en række pro-
ceskrav. Parterne er således enige om, at regionerne skal have større handlefrihed i arbejdet 
med udbud mv. 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om vigtigheden af at anvende sociale klausuler om 
uddannelses- og praktikpladser i relevante udbud. Det konstateres i den forbindelse, at regi-
onerne arbejder med sociale klausuler og etiske hensyn i forbindelse med udbud, herunder i 
forbindelse med sygehusbyggerier. 
 
Med henblik på at fremme anvendelsen af OPP etableres en deponeringsfritagelsespulje på 
300 mio. kr. i 2013, hvor der kan søges om dispensation fra deponeringsforpligtelsen i låne-
bekendtgørelsen. Puljen administreres af Økonomi- og indenrigsministeriet. Puljen omfatter 
ikke kvalitetsfondsstøttede byggerier.   
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Videndeling og fælles løsninger i forbindelse med de nye  
sygehusbyggerier 
Regeringen og Danske Regioner er samtidig enige om, at samarbejde, videndeling, og læring 
på tværs af projekterne og regionsgrænserne er en central del af arbejdet med at skabe in-
novative og rationelle løsninger i sygehusbyggerierne. Udnyttelse af stordriftsfordele, mulig-
heder for standardisering mv. har betydning for at få mest muligt ud af de økonomiske ram-
mer, der gælder for sygehusbyggerierne. Det skyldes blandt andet, at de resultater og erfa-
ringer, som både regioner og private virksomheder opnår i ét byggeprojekt, kan genbruges i 
andre.   
 
Regionerne har, med Danske Regioner som tovholder, igangsat et ambitiøst videndelingspro-
jekt, som foreløbigt omfatter 10 pejlemærker og 8 fokusområder. Projektet skal sikre syste-
matisk læring, videnopsamling og -deling i relation til centrale elementer i sygehusbyggerier-
ne, ligesom mulighederne for fælles løsninger, herunder fælles indkøb, afdækkes.  
 
Som led i dette arbejde udarbejder Danske Regioner inden udgangen af 2012 en oversigt 
over forventede resultater og fælles initiativer, som regionerne har igangsat i projektet om vi-
dendeling i sygehusbyggeri. Oversigten omfatter endvidere en beskrivelse af initiativer og ek-
sempler, der indebærer ensartede, evt. fælles løsninger, herunder indkøb mv.  Hvor det er 
muligt søges forventede effekter kvantificeret. Oversigten indeholder også en status på 
kommende fælles initiativer i regi af projektet om systematisk videndeling. I forbindelse med 
udarbejdelse af oversigten kan Danske Regioner inddrage relevante brancheorganisationer 
mv.  
 
 

13. Øvrig sundhed  
 

Sammenhæng mellem sektorer på sundhedsområdet 
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at et effektivt sundhedsvæsen, der tager 
udgangspunkt i, hvad der er bedst for patienten, stiller krav om et effektivt samarbejde om og 
sammenhæng mellem sundhedsindsatsen på tværs af sektorer.  
 
Regeringen har – sammen med blandt andre Danske Regioner og KL – igangsat en række 
analysearbejder, der vedrører sammenhæng mellem sektorer. I evaluering af kommunalre-
formen er der på sundhedsområdet fokus på at afdække mulige snitflader på tværs af kom-
mune- og regionsgrænser i forhold til blandt andet patientrettet forebyggelse, genoptræning 
og det psykiatriske område. Hertil kommer den igangsatte kulegravning af strukturer og inci-
tamenter i sundhedsvæsenet samt udvalget vedrørende potentialer for forbedret kommunal 
forebyggelse. 
 
Endvidere indgår sundhed som tema i frikommuneforsøgene, som blandt andet fokuserer på 
samarbejde og sammenhæng mellem sektorer. 
 
Konklusionerne fra de ovenstående initiativer foreligger i løbet af 2012 og foråret 2013. Disse 
kan danne afsæt for initiativer, der fremadrettet kan styrke sammenhængende patientforløb 
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og samarbejdet mellem sektorer. Det skal medvirke til at sikre en omkostningseffektiv res-
sourceanvendelse med patienten i centrum.  
 

Praksissektor 
Ændringerne på sygehusområdet, hvor behandling samles på færre og mere specialiserede 
enheder, stiller krav til det borgernære sundhedstilbud, herunder særligt i relation til samspil-
let mellem sygehusvæsenet og den lægelige del af praksissektoren, herunder almen praksis.  
 
For at sikre en effektiv ressourceanvendelse på tværs af sundhedsvæsenet er det hensigts-
mæssigt, at særligt den lægelige del af praksissektoren i højere grad kan tænkes som en in-
tegreret del af den samlede regionale behandlingskapacitet. Det skal sikre behandling på la-
veste, effektive omsorgs- og omkostningsniveau, og det skal understøtte sammenhængende 
patientforløb særligt for patienter med flere kontakter til sundhedsvæsenet.  
 
Regeringen og Danske Regioner vil arbejde for, at særligt den lægelige del af praksissekto-
ren i stadig større grad integreres i det samlede sundhedsvæsen, herunder sikring af at regi-
onerne råder over de fornødne planlægnings- og styringsredskaber.  
 
Samtidig er det centralt, at der i relation til praksissektoren – på linje med det øvrige sund-
hedsvæsen – til stadighed er fokus på aktivitets- og udgiftsstyring og fokus på, at der sker ef-
fektiviseringer og produktivitetsforbedringer i sektoren.  
 
Regeringen og Danske Regioner vil derfor arbejde for en skærpet aktivitets- og udgiftsstyring 
i sektoren. Samtidig bør sektoren løbende levere produktivitetsforbedringer.  
 

Svangreomsorg 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at styrke svangreomsorgen ud fra en behovs-
tilpasset model, hvor indsatsen fokuseres på de patienter, som har størst behov, eksempelvis 
førstegangsfødende eller fødende, som har haft komplicerede barselsforløb. Regionerne vil 
som led heri arbejde for at implementere Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger for 
svangreomsorg. 
 

Ejendomsafhændelse i forbindelse med sygehusinvesteringer 
Involvering af det statslige ejendomsselskab Freja i salget af nedlagte sygehusejendomme 

kan skabe øget værdi af de offentlige aktiver. Derfor er der et igangværende arbejde med at 

udvikle en model for samarbejdet mellem Freja og regionerne i forbindelse med konkrete 

ejendomssalg. Modellen drøftes snarest med Danske Regioner forud for implementering.   
 

Energirigtige investeringer 
Som udmøntning af regeringsgrundlaget etablerer regeringen en lånepulje på ca. 1 mia. kr. til 
energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Energiinvesteringerne er en 
effektiv og miljømæssig ansvarlig måde at investere. Lånepuljen giver mulighed for, at regio-
nerne i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier kan prioritere opgradering til de skrappe-
ste energimæssige bygningskrav, lavenergiklasse 2020. Låneadgangen udgør op til 2,3 pct. 
af totalrammen for det enkelte kvalitetsfondsstøttede projekt. For at sikre optimal udnyttelse 
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af puljen kan regionerne i særlige tilfælde søge om adgang til at pulje midlerne inden for den 
enkelte region. Lånepuljen fastsætter en ny og endelig total investeringsramme for de kon-
krete projekter. Økonomi- og Indenrigsministeriet administrerer puljen i samarbejde med Mi-
nisteriet for Sundhed og Forebyggelse. 
 
 

14. Øvrige temaer 
 

Regional udvikling 
En stærk og koordineret sammenhæng mellem den nationale og regionale indsats for vækst 
og erhvervsudvikling indgår i arbejdet med målsætningen om en omstilling af dansk økonomi 
til højere produktivitet, flere innovative virksomheder og flere vækstiværksættere.  

 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at aftalerne mellem regeringen og de regiona-
le vækstfora om vækstpartnerskaber bidrager til at sikre sammenhængen mellem den natio-
nale og regionale vækstindsats, herunder opfølgning på arbejdet i de vækstteams, der er 
nedsat under ministerudvalget for ny erhvervs- og vækstpolitik. Disse vækstteams vil løbende 
frem mod foråret 2013 komme med anbefalinger, der kan styrke væksten inden for erhvervs-
områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Regeringen vil i forlængelse af de 
enkelte vækstteams anbefalinger udarbejde handlingsplaner, som kan forbedre vækstvilkå-
rene på erhvervsområdet. Regeringen vil drøfte udmøntningen af handlingsplanerne med de 
regionale vækstfora på relevante områder.   
 

Miljø  
Regionerne har til opgave at beskytte drikkevandet og menneskers sundhed mod påvirkning 
fra jordforurening blandt andet via forureningskortlægninger og oprydninger af forurenede 
grunde. Regionerne varetager desuden en væsentlig opgave med at yde service til borgere 
og virksomheder, der søger oplysninger om jordforurening. Regionerne har blandt andet ud-
arbejdet strategier med målsætninger for arbejdet og etableret et Videncenter for Jordforure-
ning, der skaber gode vilkår for at udveksle erfaringer på området, diskutere forskelligheder 
og arbejde frem mod ensartede afgørelser.  

 
Regeringen og Danske Regioner konstaterer, at området for regional udvikling, herun-
der råstofområdet mv. indgår i den aktuelle evaluering af kommunalreformen, som regerin-
gen har igangsat i et udvalg med inddragelse af Danske Regioner, KL og en række ministeri-
er. Udvalgets arbejde afsluttes i januar 2013.  
 

Regionernes udfordringsret  
Regeringen og Danske Regioner er samtidig enige om at fastholde og forlænge udfordrings-
retten til udgangen af 2015. Samtidig forenkles ansøgningsprocessen med henblik på at for-
korte sagsbehandlingstiderne. Der vil endvidere blive sat øget fokus på systematisk erfa-
ringsopsamling med henblik på, at gode erfaringer kan forankres i den statslige regelforenk-
lingsindsats.  
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Flere kvinder i ledelse 
Regeringen lancerede i maj 2012 en dansk model for at få flere kvinder i ledelse. Regeringen 
opfordrer i forlængelse heraf kommuner og regioner til at udarbejde fælles retningslinjer for, 
hvordan man på regionalt eller kommunalt plan kan fremme kvinder i ledelse. 
 

Regioners mulighed for at deltage i selskaber 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at lempe begrænsningerne på regioners mu-
ligheder for aktivt at deltage i selskaber.  
 
Regeringen vil derfor søge om tilslutning til følgende: 
 
 Den andel af omsætningen, der må stamme fra salg til andre end kommuner og regioner 

i virksomheder med deltagelse af kommuner og regioner, øges fra 25 pct. til 50 pct., jf. 
lov nr. 548 af 8. juni 2006.  
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Det statslige, aktivitetsbestemte tilskud på sygehusområdet udgør i 2013 3.945,8 mio. kr. på 
landsplan inkl. kommunalt aktivitetsbidrag, svarende til 2.706,9 mio. kr. til regionerne.  
 
Midlerne udbetales dels med 100 pct., dels med 70 pct. DRG/DAGS-takst inkl. kommunalt 
aktivitetsbidrag, jf. tabel 1. 
 
 

Tabel 1 
Fordeling af statslige, aktivitetsafhængige midler og udbetalingsprincipper, mio. kr., 2013-pl 
  

 Aktivitetspulje 

Udbetaling med 100 pct. af DRG/DAGS-takst 1.249,6 

Udbetaling med 70 pct. af DRG/DAGS-takst 1.457,3 

I alt 2.706,9 

   
 
Fastsættelse af størrelsen af regionernes bloktilskud og den kommunale medfinansiering til 
brug for økonomiforhandlingerne fra 2014 og frem vil ske på baggrund af foreløbige takster. 
De endelige takster fastsættes således, at der ikke ændres på det forudsatte kommunale ak-
tivitetsbestemte bidrag eller bloktilskuddet.   
 
Statens Seruminstituts takstsystem for 2014 udmeldes endeligt ultimo juni 2013. 
 
Der kan én gang hvert år (1. maj til ikrafttrædelse 1. juli) udmeldes budgettakster for nye be-
handlinger mv. af væsentligt omfang og betydning. Takstsystemet kan herudover efter nær-
mere aftale mellem Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL juste-
res for indførelse af meget væsentlige, nye behandlingstilbud eller for omlægninger af væ-
sentlig økonomisk betydning for sygehusene. 
 

Dækningsområde for puljemidlerne  
Aktivitetspuljen vedrører al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under 
indlæggelse, og som finansieres af en sygehusregion ved egne eller fremmede sygehuse, på 
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Nyt kapitel 
 

 



Bilag1 Principper for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse af baseline i 2013

 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013 · Juni 2012 64 

private klinikker mv. Alternativ og eksperimentel behandling på private sygehuse mv. er und-
taget. Desuden indgår en række nærmere definerede ydelser på speciallægeområdet, som 
substituerer sygehusbehandling.  
 

Udbetaling og fordeling af puljen på regioner 
Regionernes aktivitetsbestemte tilskud på i alt 2.706,9 mio. kr. for 2013 udbetales á conto i 
starten af året og opgøres endeligt ved udgangen af 1. kvartal 2014 på grundlag af den akti-
vitet i regionerne, som er indberettet senest den 1. marts 2014.  
 
De statslige aktivitetsmidler fordeles mellem regionerne efter samme nøgle som bloktilskud-
det til regionernes sundhedsudgifter. 
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner er enige om vigtigheden af, at 
der hver den 10. i måneden foreligger opgørelser af aktivitet mv. til regionerne. 
 
Opgørelse af baseline mv. for de statslige aktivitetspuljer 
Der forudsættes i 2012 en aktivitetsstigning i forhold til den faktisk konstaterede aktivitet i 
2011 på 0,8 pct. 
 
Den foreløbige baseline for 2013 er 62.898,9 mio. kr. (2013 takstsystem). Metoden til bereg-
ning af den foreløbige baseline er aftalekonsistent og er: 
 
Den faktiske aktivitet i 2011 opgjort i takstsystem 2013 tillagt 0,8 pct. 
 
Produktionsværdien efter pkt. 1 tillægges den forudsatte aktivitetsstigning fra 2012 til 2013 på 
3 pct.  
 
Produktionsværdien af de statslige aktivitetsafhængige midler i 2013 på i alt 4.921,2 mio. kr. 
(13-pl) fratrækkes produktionsværdien efter pkt. 1-3 for at danne baseline.  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse beregner og udmelder en endelig baseline for 2013 
pr. januar 2013. Den endelige baseline er fastlagt ved den foreløbige baseline korrigeret 
(plus/minus) for nettobudgetvirkningen af puljer i finansloven for 2013.  
 
Baseline for 2013 fordeles mellem regionerne med en nøgle, der svarer til deres faktisk reali-
serede aktivitet i 2011 opgjort ved takstsystem 2013. Såfremt enkelte regioner ikke opnår de-
res andel af puljen, kan uforbrugte midler overføres til den pågældende regions andel af pul-
jen i det efterfølgende år. 
 
Værdien af aktivitetstilskuddene for 2013 kan korrigeres for kodeændringer eller ny registre-
ringspraksis i takstsystem 2013, der gennemføres efter 1. maj 2012. Korrektionerne har til 
formål at identificere sygehusenes faktiske aktivitet over baseline i forhold til året før, herund-
er sikre konsistens over tid i den aktivitet, som ligger til grund for tilskuddet. 
 
Værdien af aktivitetstilskuddene for 2013 kan korrigeres for strukturomlægninger mv. i syge-
husvæsenet i henhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse retningslinjer herfor. Regi-
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onerne kan løbende fremsende ansøgning om justeringer af aktivitetsopgørelsen, dog senest 
den 1. februar 2014.  
 
Der fastlægges i 2013 et loft over den gennemsnitlige værdistigning pr. kontakt på 1,5 pct.  
 
Der indregnes et årligt produktivitetskrav, svarende til 2,0 pct. ved fuld udnyttelse af aktivi-
tetspuljen i 2013.  
 

Samspil mellem det statslige og det kommunale  
aktivitetsbidrag 
Der er et overlap mellem det statslige aktivitetstilskud og det kommunale aktivitetsbidrag. 
Dette håndteres ved en nettoficering af taksterne for de statslige aktivitetsmidler, dvs. tak-
sterne vedrørende den enkelte patientkontakt reduceres med de konkrete beløb, som regio-
nerne modtager fra kommunerne for de præsterede aktiviteter. 
 
Det er lagt til grund for finansieringsbalancen, at den samlede vækst i produktionsværdien på 
1.975,3 mio. kr. alene pålægges kommunal medfinansiering på 1.537,6 mio. kr. Den kommu-
nale medfinansiering udgør 25,2 pct. heraf, svarende til 387,1 mio. kr. Herudover sker der et 
løft på sygesikringsområdet ekskl. medicintilskud på 75 mio.kr., hvoraf den gennemsnitlige 
kommunale medfinansiering er 10,0 pct., samt et løft af psykiatriområdet på 200 mio.kr., 
hvoraf den gennemsnitlige kommunale medfinansiering er 9,9 pct.  
 
Fordelingen af de samlede statslige aktivitetsmidler på kommuner og regioner er foretaget på 
baggrund af takstsystem 2013. 
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Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det 
videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer. I forlængelse af digitalise-
ringsstrategien igangsættes endvidere udarbejdelsen af en digitaliseringsreform af velfærds-
områderne frem mod økonomiforhandlingerne for 2014. Regeringen, KL og Danske Regioner 
samarbejder om at realisere denne målsætning. 
 

Digital kommunikation 
Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der sat et ambitiøst og realiserbart mål om, 
at 80 pct. af alle ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med 
det offentlige som udgangspunkt skal foregå obligatorisk digitalt i 2015.  
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at overgangen til digital postforsendelse i med-
før af L160 om offentlig digital post frigør 34 mio. kr. i 2013, 90 mio. kr. i 2014 og 174 mio. kr. 
i 2015 og frem. Heraf udgør regionale mindreudgifter til porto og materialer 16 mio. kr. i 2013, 
36 mio. kr. i 2014 stigende til 78 mio. kr. årligt fra 2015, som modregnes i det regionale blok-
tilskud. De øvrige gevinster skal realiseres med henblik på prioritering til borgernær velfærd. 
 
Regeringen, KL og Danske Regioner er desuden enige om at analysere muligheder og po-
tentialer ved en mere effektiv servicering af de borgere, som fortsat henvender sig personligt, 
herunder f.eks. via et fællesoffentligt call center, jf. også initiativ herom i den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi. 
 

Grunddata 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at effektivisere produktion, distribution og an-
vendelse af de offentlige grunddata om ejendomme, adresser, geodata og virksomheder. 
Parterne er enige om, at der frem til sommeren 2013 i lighed hermed udarbejdes et grundlag 
for tilsvarende effektiviseringer vedrørende offentlige grunddata for personer og indkomst.  
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at gevinster i forbindelse med bedre grundda-
ta drøftes i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2014.  
 

Digitaliseringsreform af velfærdsområderne 
Der er behov for en mere klar og forpligtende kurs for udviklingen inden for velfærdsteknologi 
i den offentlige sektor i de kommende år. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, 
at der skal udarbejdes en digitaliseringsreform af velfærdsområderne, der kan indgå i øko-
nomiforhandlingerne for 2014. Reformen skal fastlægge retningen for den offentlige sektors 
arbejde med velfærdsteknologi i årene fremover og skal ses i forlængelse af den fællesoffent-
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lige digitaliseringsstrategi samt arbejdet med sundheds-it, udredning om udbredelse af vel-
færdsteknologi på det sociale område samt telemedicin. 
 
I forbindelse med reformarbejdet vil der blive udarbejdet målsætninger for øget digitalisering 
af velfærdsområderne på baggrund af analyser og business cases, ligesom der vil blive frem-
sat forslag til ændrede rammebetingelser og forslag til udvikling og udrulning af konkrete vel-
færdsteknologier. Der fokuseres særligt på de indsatser og metoder, der reducerer ressour-
ceforbruget. I arbejdet tages udgangspunkt i de temaer, der er identificeret som led i det for-
beredende arbejde. 
 
Endvidere skal den offentlige sektors arbejde med velfærdsteknologi ses i lyset af det nedsat-
te vækstteam for sundhed og velfærdsløsninger og den kommende innovationsstrategi. 
 
Som led i arbejdet med reformen er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at gevin-
ster ved investeringer i it og teknologi skal synliggøres, og at finansieringen til udvikling og 
drift af nye fælles it-løsninger og teknologier som udgangspunkt påhviler den eller de parter, 
som opnår gevinsterne.  
 

Ny digitaliseringsstrategi for sundhedsområdet 
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at udarbejde en ny strategi for digitalisering 
for sundhedsvæsenet, som tager udgangspunkt i, understøtter og videreudvikler de spor, der 
er lagt med aftalte mål og milepæle på området. Som grundlag for strategien udarbejdes en 
grundig afdækning af nuværende status for sundheds-it udviklingen. Strategien koordineres 
med arbejdet vedrørende digitaliseringsreformen. 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at prioritere udviklingen af en digital medarbej-
dersignatur til mobile platforme. Der er enighed om, at regionerne i en overgangsperiode kan 
anvende andre sikkerhedsløsninger til mobile platforme, der er tilstrækkeligt sikre. 
 
Regeringen, Danske Regioner og KL er ligeledes enige om, at der skal indføres en ny finan-
sierings- og styringsmodel for fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet, herunder 
for it-infrastrukturprojektet National Serviceplatform. Omkostninger finansieres af de parter, 
der opnår gevinsterne. Parterne er enige om, at løsningen medfører, at National Serviceplat-
form finansieres med 4,0 mio. kr. fra kommunerne, 6,0 mio. kr. fra regionerne og 2,5 mio. kr. 
fra staten i 2013. Endvidere afsættes i regionerne 3 mio. kr. i 2013 til udvikling af den centrale 
FMK-løsning.  
 

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin 
Der mangler fortsat viden om telemedicinske løsninger i drift. Regeringen, KL og Danske Re-
gioner er derfor enige om at igangsætte storskalaforsøg med telemedicin. Regeringen vil 
udmønte i alt 50 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi til gennemførelse af national hand-
lingsplan for udbredelse af telemedicin, hvoraf de 33 mio. kr. er udmøntet til medfinansiering 
af projekt om klinisk integreret hjemmemonitorering. Initiativerne følges tæt i perioden 2012-
2015 med henblik på at sikre solide evalueringer.  
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National implementering af telemedicinsk sårvurdering 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at iværksætte en national implementering 
af telemedicinsk sårvurdering for patienter med diabetiske og venøse bensår. Gevinsterne 
skal realiseres med henblik på prioritering til borgernær velfærd. Implementeringen vurderes 
foreløbigt at kunne frigøre i alt 53 mio. kr. i 2013 stigende til i størrelsesordenen 307 mio. kr. 
årligt ved fuld indfasning i 2017, heraf 8 mio. i 2013 stigende til 45 mio. kr. i 2017 i regionerne 
og 45 mio. kr. i 2013 stigende til 262 mio. kr. i 2017 i kommunerne. 
 
Regeringen vil udmønte i alt 30 mio. kr. til formålet. Da der er tale om foreløbige vurderinger, 
er der enighed om, at der i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger følges op på ge-
vinstrealiseringen og nødvendige forudsætninger i projektet. Der er endvidere enighed om at 
revidere business casen i 2013 blandt andet på baggrund af de konkrete resultater af ge-
vinstrealiseringen og på baggrund af resultatet af randomiserede forsøg, hvor de kliniske ef-
fekter i form af færre og kortere indlæggelser og reduktion i antallet af amputationer undersø-
ges. Projektudgifter ud over 30 mio. kr. og driftsudgifter efter projektudløb afholdes af kom-
muner og regioner.  
 

Optimering af regionernes indkøb af eksterne  
it-driftsydelser 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det i efteråret 2012 drøftes, hvordan analy-
ser af statens indkøb af eksterne it-ydelser kan nyttiggøres i regionerne, blandt andet via me-
re samordnet indkøb, øget prisgennemsigtighed mv. 
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Folketingets Finansudvalg 
Christiansborg 
1218 København K 
 

 

 

   
 

 

Finansministeriet. København, den 13. juni 2012. 
 

 

a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktil-
skud til kommunerne for finansåret 2013 fastsættes til 70.232,5 mio. kr., hvoraf 
4.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner. Heraf udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr. 
 
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens be-
skæftigelsestilskud til kommunerne for finansåret 2013 fastsættes til 14.604,2 mio. kr., 
jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
 
I forbindelse hermed søges om tilslutning til: 
 

 

 - at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det 
korrigerede beregningsgrundlag for 2010 til 2013 udgør 10,8.  

 

 

 - at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2013 anvendes en skønnet stig-
ning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2012-2013 på 5,6 pct. Regule-
ringsprocenten udgør hermed 7,0. 

 

 

 - at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele en tilskuds-
ramme på 2.000 mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske ram-
mer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, til idrætsfaciliteter mål-
rettet børn og unge samt på ældreområdet. 

 

 

 - at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele et tilskud på 
500 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. 

 

 

 

 



Bloktilskudsaktstykket for 2013 

 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013 · Juni 2012 74 

 - at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til inden den 15. oktober 2012 at 
give tilsagn til den enkelte kommune om at reducere den skattestigning for kom-
munen for 2013, der indgår i beregningen af nedsættelsen af den enkelte kommu-
nes statstilskud, jf. lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til 
kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. 

 

 

 - at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 
892,6 mio. kr. i 2013 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for ud-
giftsbehovet på ældreområdet. 

 

 

 - at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,0 
mio. kr. i 2013 til finansiering af kommunernes andel af den fællesoffentlige sund-
heds-it løsning National Serviceplatform. 

 

 

 - at finansministeren bemyndiges til ikke at nedsætte statens bloktilskud til kommu-
nerne med de kommunale mindreudgifter, som følger af visse gennemførte æn-
dringer i den statslige regulering af kommunerne, jf. bilag 5. 

 

 

 - at kommunernes bloktilskud for 2012 reguleres med -65,8 mio. kr. som følge af 
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.  

 

 

 Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens til-
skud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 82.720,9 mio. kr., 
og at statens tilskud til finansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 
2.244,3 mio. kr. for finansåret 2013, jf. lov om regionernes finansiering. Heraf er 
1.500,0 mio. kr. betinget. 
 
I forbindelse hermed søges om tilslutning til: 
 

 

 - at der for 2013 afsættes et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud til regionerne på 
2.706,9 mio. kr. til finansiering af aktivitet på sygehusområdet på landsplan. 

 

 

 - at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet fra 2013 og frem reguleres med 
-33,1 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. 

 

 

 - at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling fra 2013 og frem regule-
res med -17,8 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økono-
mi. 

 

 

 - at ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige til-
sagn om tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens fore-
løbige tilsagn og efterfølgende foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i 
henhold til fastsat finansieringsprofil, samt at ministeren for sundhed og forebyg-
gelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, her-
under om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelel-
se af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af 
tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol, samt at 
økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering 
af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneop-
tagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler. 
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 - at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet ved midtvejsreguleringen for 2012 
reguleres med 100,0 mio. kr. som følge af udmøntning af midler til tværregionale it-
projekter. Midlerne overføres fra § 16.91.04. Fællesregionale investeringer i sund-
heds-it. 

 

 

 - at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet ved midtvejsreguleringen for 
2012 nedreguleres med 119,0 mio. kr. til endelig regulering af medicingarantien i 
2011. 

 

 

 - at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet i 2012 reguleres med 342,1 mio. 
kr. som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3. 

 

 

 - at det regionale bloktilskud til regional udvikling i 2012 reguleres med 1,1 mio. kr. 
som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 4. 

 

 

 Finansministeriet anmoder endvidere om tilslutning til, at der tilføres 10,0 mio. kr. til 
kommunal-statsligt samarbejdsprojekt.  
 

 

b. Staten yder årligt tilskud til kommunerne, jf. lov om kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommuner, samt til regionerne, jf. lov om regionernes finansiering. Tilskud-
dene fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. 
Kommuner og regioner skal senest den 1. juli året forud for tilskudsåret have medde-
lelse om størrelsen af det samlede tilskud. 
 

 

 Regeringen indgik den 9. juni 2012 aftale med Danske Regioner om regionernes øko-
nomi for 2013. Den 10. juni 2012 indgik regeringen aftale med KL om kommunernes 
økonomi for 2013.  
 

 

 Aftalen med KL   

 Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2013 udgør 231,6 mia. kr. Hertil 
kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.  
 
Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 
2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommu-
nerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne.  
 
Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale 
udgifter og indtægter for kommunerne under ét i 2013. Balancetilskuddet løftes i 2013 
ekstraordinært med 3.000 mio. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle li-
kviditet. Dermed udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr.  
 
Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2013 er en uænd-
ret kommunal skattefastsættelse i 2013.  
 
Med henblik på, at enkelte kommuner kan tilpasse skatten, afsættes en ramme på 250 
mio. kr. hertil. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, 
som vil ligge til grund for fordelingen af rammen for skattestigninger. Herefter ansøger 
kommunerne økonomi- og indenrigsministeren om en andel af den aftalte ramme for 
skattestigninger. 
 
 
 

 



Bloktilskudsaktstykket for 2013 

 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013 · Juni 2012 76 

Kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som 
vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en even-
tuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse. 
 
For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau 
for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned 
svarende til i alt 250 mio. kr. For 2013 etableres der en tilskudsordning til de kommu-
ner, der har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2013 nedsæt-
ter skatten, jf. L191 forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og gene-
relle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet) som fremsat den 22. maj 
2012. 
 
Det indgår endvidere i lovforslaget, at den ordinære særtilskudspulje forhøjes ekstra-
ordinært til 400 mio. kr. i 2013 og 2014, mens aftalen indfases. Puljen kan som hidtil 
søges af såvel kommuner med aktuelle som mere vedvarende økonomiske udfordrin-
ger. 
 
Desuden oprettes en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. fra og med 2013 til 
løsning af sociale problemer, der er store i bestemte områder af landet, typisk i de 
større byer. Det fremgår af lovforslaget (L191), at puljen til skattenedsættelser og de to 
særtilskudspuljer finansieres af bloktilskuddet, hvilket vil fremgå ved tilskudsudmeldin-
gen til kommunerne.  
 
Det er aftalt, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 maksimalt må udgøre et ni-
veau på 15,5 mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for rammerne af aftalen.  
 
I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden med henblik på at forbedre de fysiske 
rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen samt på ældreområdet mv. Investerings-
niveauet på kvalitetsfondsområderne udgør således i alt mindst 7 mia. kr. i 2013 
 
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 62,0 mia. kr. i 
2013, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. 
vil udgøre 14,6 mia. kr. i 2013.  
 
Det er lagt til grund for aftalen, at det samlede kommunale aktivitetsbestemte bidrag til 
regionernes sundhedsområde i 2013 udgør 19.149,7 mio. kr.  
 
Som led i en ny moderniseringsaftale har regeringen fremlagt initiativer, som kan frigø-
re ressourcer i kommunerne for 358 mio. kr. i 2013. Herudover bidrager kommunerne 
til at frigøre ressourcer svarende til 375 mio. kr. Kommunerne kan anvende de frigjorte 
ressourcer til at forbedre den borgernære service i overensstemmelse med de lokale 
behov.  

   

 Aftalen med Danske Regioner  

 Der er aftalt et samlet niveau for nettodriftsudgifterne (eksklusiv medicintilskud) på 
94.943,2 mio. kr. på sundhedsområdet i 2013. Nettodriftsudgifterne på området for re-
gional udvikling udgør 2.937,0 mio. kr. i 2013. Hertil kommer reguleringer i medfør af 
DUT-princippet. 
 
Aftalen indeholder et bloktilskud på sundhedsområdet på 82.400,0 mio. kr. Bloktil-
skuddet på sundhedsområdet er for 2013 og frem reduceret med 33,1 mio. kr. af hen-
syn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Hertil kommer reguleringer i 
medfør af DUT-princippet mv. 
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Aftalen indeholder et bloktilskud vedrørende regional udvikling på 2.242,3 mio. kr. 
Bloktilskuddet vedr. regional udvikling er for 2013 og frem reduceret med 17,8 mio. kr. 
af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Hertil kommer regulerin-
ger i medfør af DUT-princippet mv. 
 
Der er i aftalen forudsat udgifter til medicintilskud på 6.396 mio. kr. i 2013.  
 
Der er aftalt et loft for anlægsudgifterne (brutto) på 2.200 mio. kr. på sundhedsområdet 
i 2013. Der er hertil forudsat investeringer på 3.000 mio. kr. i 2013 vedrørende de nye 
sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden. Der hensættes endvidere i 2013 i regionerne 
ved deponering 1.038 mio. kr. (13-PL) til finansiering af projekter med kvalitetsfonds-
støtte. Endvidere er aftalt en deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr.  
 
Det statslige aktivitetsbestemte tilskud til sygehusområdet udgør i 2013 2.706,9 mio. 
kr. Tilskuddet udbetales á conto i starten af 2013 og opgøres endeligt ved udgangen 
af 1. kvartal 2014 på grundlag af den aktivitet i regionerne i 2013, som er indberettet 
senest den 1. marts 2014.  
 
Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af 
aktivitetsbestemte bidrag udgør 19.149,7 mio. kr. i 2013. Hertil kommer reguleringer i 
medfør af DUT-princippet. Regionerne vil i 2013 endvidere modtage finansiering i form 
af kommunernes udviklingsbidrag, som i 2013 vil udgøre 695 mio. kr. 
 
Udgifterne til medicintilskud i 2011 udgjorde 6.542 mio. kr. Via den aftalte medicinga-
ranti for 2011 nedreguleres bloktilskuddet i 2012 med 75 pct. af mindreudgifterne i re-
gionerne i forhold til det forudsatte niveau. Reguleringen udgør -119 mio. kr.  
 

 Øvrige elementer i aftalerne   

 Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til grund, at 
fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregnings-
grundlag for 2010 til 2013 udgør 10,8.   
 
Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2013 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øv-
rigt uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2013-
grundlaget neutraliseres virkningerne for de selvbudgetterende kommuner. 

  
Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrund-
laget (udskrivningsgrundlaget for 2010) korrigeret for virkningerne af Aftale om genop-
retning af dansk økonomi. 
 
Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af 
grundskyld. Skønnet for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i regulerings-
procenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 5,6 pct. Regu-
leringsprocenten udgør herefter 7,0. 
 
Pris- og lønudviklingen på det kommunale område fra 2012 til 2013 er fastsat til 1,5 
pct. for serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 1,5 pct. for de samlede udgifter (inkl. 
overførsler) samt til 1,6 pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en 
satsreguleringsprocent for 2013 på 1,6. 
 

 

 Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2012 til 2013 er på sundhedsom-
rådet fastsat til 1,4 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 
1,6 pct. For anlæg er fastsat en pris- og lønudvikling på 1,6 pct., og for det samlede 
regionale område er pris- og lønudviklingen fastsat til 1,2 pct. (inkl. medicin). 
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Det er i aftalen forudsat, at kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2013 
vil udgøre 124 kr. pr. indbygger. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den 
regionale pris- og lønudvikling fra 2012 til 2013 på 1,2 pct. (inkl. medicin). 
 

 I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et årligt statsligt til-
skud til kommunerne med henblik på en styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet forde-
les efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. I 2013 
udgør tilskuddet 892,6 mio. kr.  
 

 

 Kommunerne afholder i 2013 4 mio. kr. til den fællesoffentlige sundheds-it løsning Na-
tional Serviceplatform. Regionerne afholder i 2013 6,0 mio. kr. og 2,5 mio. kr. afholdes 
af staten. Den regionale betaling sker i form af takstfinansiering.  
 

 

 Der udmøntes endvidere 100,0 mio. kr. fra puljen til fællesregionale investeringer i 
sundheds-it på § 16.91.04. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud til finansiering 
af prioriterede fællesregionale IT-investeringer. Midlerne anvendes i overensstemmel-
se med en udmøntningsplan for den fællesregionale IT-pulje, som forelægges til god-
kendelse i den nationale bestyrelse for Sundheds-IT. 
 

 

 Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 aftaltes at forlænge 
Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor frem til 2014. Det blev med 
samme aftaler aftalt, at samarbejdsprojektet tilføres 10 mio. kr. i perioden, hvoraf stat 
og kommuner hver finansierer 4 mio. kr., mens regionerne finansierer 2 mio. kr. 
 
Det fremgår af bloktilskudsaktstykket for 2012 (Akt 154 af 23. juni 2011), at samar-
bejdsprojektet på § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt tilføres 10 mio. 
kr. i 2012, hvoraf stat og kommuner hver finansierer 4 mio. kr., mens regionerne finan-
sierer 2 mio. kr.  
 
§ 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt er imidlertid ikke tilført 10 mio. kr. 
på finansloven for 2012.  
 
På forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2012 tilføres § 7.11.02.50. Kommu-
nalt-statsligt samarbejdsprojekt derfor 10 mio. kr.  
 

 

 Generelle tilskud til kommuner i 2013  

 Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til 
samtlige kommuner et årligt generelt tilskud. 
 
Det generelle tilskud til kommunerne for finansåret 2013 søges fastsat til 70.232,5 mio. 
kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle til-
skud til kommuner. Heraf udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr. 
 
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regule-
ring for pris- og lønudviklingen. 
 
Det generelle tilskud til kommunerne for 2013 er reguleret som følge af Det Udvidede 
Totalbalanceprincip, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.  
 
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskuds-
fastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2013 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov 
for 2013.  
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På det kommunale bloktilskud for 2013 foretages en foreløbig regulering på 3.835,8 
mio. kr. vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetga-
ranterede områder fra 2011 til 2013 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 
2009 til 2011 på 497,0 mio. kr. Det kommunale bloktilskud reguleres permanent med 
5.766,3 mio. kr. vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til de budgetgarante-
rede områder fra 2010 til 2011. 
 

 Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2013  

 Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til 
samtlige kommuner et årligt beskæftigelsestilskud. 
 
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for finansåret 2013 søges fastsat til 14.604,2 
mio. kr.  
 
Med L184 forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud 
til kommuner (Justering af beskæftigelsestilskuddet) vedtaget den 12. juni 2012 fore-
tages en fornyet beregning af grundtilskuddet på grundlag af kommunernes udgifter 
omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2010. Disse udgifter korrigeres herefter som føl-
ge af ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestil-
skuddet. 
 
Efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 skulle efter de hidtil gældende 
regler have været afregnet i månederne oktober, november og december 2012. Med 
justeringen af beskæftigelsestilskuddet udskydes efterreguleringen af beskæftigelses-
tilskuddet for 2011 til januar, februar og marts 2013.  
 
Beskæftigelsestilskuddet for 2011 søges efterreguleret med -878,1 mio. kr. Den ende-
lige opgørelse af tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af æn-
dringer af love og regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, 
jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 
 
I vedlagte bilag 2 er givet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte til-
skudsbeløb vil blive indarbejdet i forslag til finanslov for 2013. 
 

 

 Generelle tilskud til kommuner i 2012  

 De generelle tilskud til kommunerne for 2012 søges reguleret med -65,8 mio. kr. som 
følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om kommunal udligning og ge-
nerelle tilskud til kommuner. 
 
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskuds-
fastsættelse i 2012. 
 

 

 Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2012 kan specificeres således på 
under- og standardkonti: 
 

 

 § 10.21.11. Kommunerne 
 20. Statstilskud til kommuner 
  Udgift 
  42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ………………..-65,8 mio. kr. 
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Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2012 

 Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2012 søges reguleret med 1.027,4 mio. 
kr. Tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love 
og regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kom-
munal udligning og generelle tilskud til kommuner. 
 
I vedlagte bilag 2 er givet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2012. 
 

 

 Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2012 kan specificeres således 
på under- og standardkonti: 
 

 

 § 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden) 
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner 

  Udgift 
  42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .........................1.027,4 mio. kr. 
 

 

 Generelle tilskud til regioner i 2013  

 Efter lov om regionernes finansiering yder staten et årligt tilskud til regionerne til finan-
siering af sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udvik-
lingsopgaver. 
 

 

 Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regule-
ring for pris- og lønudvikling. 
 

 

 Tilskuddet til finansiering af sundhedsområdet søges fastsat til 82.720,9 mio. kr. i 
2013, og tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 
2.244,3 mio. kr. Heraf er 1.500 mio. kr. betinget.  
 

 

 Det generelle tilskud til regionerne for 2013 er reguleret som følge af Det Udvidede To-
talbalanceprincip, jf. lov om regionernes finansiering. 
 
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte til-
skudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2013 vil blive indarbejdet i forslag til fi-
nanslov for 2013. 
 

 

 Generelle tilskud til regioner i 2012  

 De generelle tilskud til regionerne for 2012 søges reguleret med 343,2 mio. kr. som 
følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om regionernes finansiering og 
-19,0 mio. kr. som følge af andre reguleringer.  
 

 

 I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte til-
skudsfastsættelse i 2012. 
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Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2012 kan specificeres således på 
under- og standardkonti: 

  
§ 10.21.03. Statstilskud til regioner 
 10. Statstilskud til sundhedsområdet 
  Udgift 
  42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ……………… 323,1 mio. kr. 
 20. Statstilskud til udviklingsområder 
  Udgift 
  42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ………………….1,1 mio. kr. 

 

   

 Andre bevillingsforhold  

 Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 aftaltes at forlænge 
Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor frem til 2014.  
 
Midlerne er imidlertid ikke opført på finansloven for 2012. Der tilføres således 10 mio. 
kr. til kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt. Dette kan specificeres således på under- 
og standardkonti: 

 
§ 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner 

50. Kommunalt-statsligt samarbejde 
   Udgift 
   22. Andre ordinære driftsomkostninger …………………………….10,0 mio. kr.  
 
Ud af de i alt 10 mio. kr. er de 6 mio. kr. finansieret ved nedsættelsen af bloktilskuddet 
til kommunerne og regionerne i 2012. Statens andel af de tilførte midler vedrørende 
kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt søges finansieret ved forbrug på reserve ved-
rørende merudgifter til nye bevillingsforslag. Dette kan specificeres således på under- 
og standardkonti:  
 
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag 
    Udgift 
    49. Reserver og budgetregulering……….………………………….-4,0 mio. kr.  
 

 

 Flere regionale IT-investeringer søges finansieret ved overførsel af 100,0 mio. kr. fra 
puljen til fællesregionale investeringer i sundheds-it til det regionale bloktilskud på 
sundhedsområdet. Midlerne anvendes i overensstemmelse med en udmøntningsplan 
for den fællesregionale IT-pulje, som forelægges til godkendelse i den nationale besty-
relse for Sundheds-IT. Dette kan specificeres således på under- og standardkonti: 
 
§ 16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it 

10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it 
    Udgift 
    42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner………………-100,0 mio. kr.  
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Af den samlede regulering til kommunerne og regionerne i 2012 søges en del finansie-
ret ved forbrug af reserven til midtvejs- og efterregulering af bloktilskuddet. Dette kan 
specificeres således på under- og standardkonti: 
 

 § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. 
 10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. 
  Udgift 
  49. Reserver og budgetregulering ……………………………...-1.000,0 mio. kr. 
 

 

c. Særskilt forelæggelse for Finansudvalget af de søgte tilskudsbeløb sker under henvis-
ning til § 14 og § 23 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 
og til § 3 i lov om regionernes finansiering.  
 
Forelæggelse af fremskrivningsprocenten for kommunernes statsgaranterede udskriv-
ningsgrundlag sker under henvisning til § 7 i lov om kommunal indkomstskat, og fore-
læggelsen af reguleringsprocenten for fastlæggelse af den afgiftspligtige grundværdi 
sker under henvisning til § 1 i lov om kommunal ejendomsskat. 
 

 

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

 

e. Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslut-
ning til, at statens generelle tilskud til kommuner og regioner for finansåret 2012 fast-
sættes til henholdsvis 77.862,4 mio. kr. og 83.914,1 mio. kr., og at der på forslag til lov 
om tillægsbevilling for finansåret 2012 optages følgende: 
 

 

 § 07.11.02.50 Kommunalt-statsligt samarbejde………………………….10,0 mio. kr.  
 

 

 § 10.21.03. Statstilskud til regioner ………………………………….…...324,2 mio. kr. 
 

 

 § 10.21.11. Kommunerne……………………………………………….……-65,8 mio. kr. 
 

 

 § 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner ………...................1.027,4 mio. kr. 
 

 

 § 16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it……….…….-100,0 mio. kr. 
 

 

 § 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddan-
nelse og efteruddannelse........................................................................-17,2 mio. kr. 
  

 

 § 23.21.01. Miljøstyrelsen............................................................................0,5 mio. kr. 
 

 

 § 23.71.01. Naturstyrelsen..........................................................................-0,3 mio. kr. 
 

 

 § 35.11.01.10 Merudgifter ved nye bevillingsforslag ………………….…-4,0 mio. kr.   
 

 

 § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. 
………..……………………………………………………………………....-1.000,0 mio. kr. 
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 Der søges endvidere tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for fi-
nansåret 2012 optages følgende tekstanmærkninger under § 10: 
 

 

 ”Tekstanmærkning ad 10.21.03 
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til som endelig regulering vedrørende 
medicingarantien for 2011 at reducere statstilskuddet til regionerne på sundhedsom-
rådet med 119,0 mio. kr. i 2012.” 
 

 

 "Tekstanmærkning ad 10.21.03 
Finansministeren bemyndiges til som følge af udmøntning af midler til tværregionale it-
projekter at hæve det regionale bloktilskud på sundhedsområdet med 100,0 mio. kr." 
 

 

 ”Tekstanmærkning ad 10.21.11 
Uanset bestemmelsen i § 14, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud 
til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009 med senere ændringer, 
bemyndiges finansministeren til ikke at nedsætte kommunernes statstilskud med de 
kommunale mindreudgifter, som følger af visse gennemførte ændringer i den statslige 
regulering af kommunerne.” 
 

 

 ”Tekstanmærkning ad 10.21.11 
Uanset bestemmelserne i lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskud-
det til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges 
økonomi- og indenrigsministeren til inden den 15. oktober 2012 at give tilsagn til den 
enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse for 2013 af en bestemt størrelse ikke vil 
indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstilskuddet til den enkelte kom-
mune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af 
den kommunale skatteudskrivning.   
Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af 
de strukturelle og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skatte-
mæssig tilpasning.” 
 

 

 Vedrørende finansåret 2013  

 Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til finansie-
ring af sundhedsområdet fastsættes til 82.720,9 mio. kr. i 2013, og at tilskuddet til fi-
nansiering af de regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.244,3 mio. kr. Heraf er 
1.500 mio. kr. betinget. På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages således føl-
gende: 
 
§ 10.21.03. Statstilskud til regioner …………………………………..84.965,2 mio. kr. 
 

 

 Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens gene-
relle tilskud til kommuner for finansåret 2013 fastsættes til 70.232,5 mio. kr., hvoraf 
4.000,0 mio. kr. er betinget. Heraf udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr. På forslag 
til finanslov for finansåret 2013 optages således følgende: 
 
§ 10.21.11. Kommunerne ……………………………………………...70.232,5  mio. kr. 
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Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2013 ydes 
et tilskud til kommunerne på 892,6 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2013 
optages således følgende: 
 
§ 10.21.12.80 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen.………………..892,6 mio. kr. 

 Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2013 ydes 
et tilskud til kommunerne på 500,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2013 
optages således følgende: 
 
På nyoprettet underkonto 
§ 10.21.12.40 Tilskud til bedre dagtilbud………….…………………….500,0 mio. kr. 
 

 

 Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens be-
skæftigelsestilskud til kommunerne i 2013 fastsættes til 14.604,2 mio. kr. På forslag til 
finanslov for finansåret 2013 optages således følgende: 
 
§ 10.21.13.10 Beskæftigelsestilskud til kommuner ……………….14.604,2 mio. kr. 
 

 

 Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens be-
skæftigelsestilskud til kommunerne for 2011 efterreguleres med -878,1 mio. kr. i 2013. 
På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages således følgende: 
 
§ 10.21.13.30 Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud til  
kommuner……………………………………………………………………..-878,1 mio. kr. 
 

 

 Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2013 ydes 
et tilskud til kommunerne på 2.000,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2013 
optages således følgende: 
 
§ 10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne ………………… 2.000,0 mio. kr. 
 

 

 Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et 
statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 2.706,9 mio. kr. i 2013 til aktivitet på sygehus-
området. På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages således følgende: 
 
§ 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet 
………………………………………..………………………………………2.706,9 mio. kr. 
 

 

 På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages følgende tekstanmærkninger under 
§ 10: 
 

 

 ”Tekstanmærkning ad 10.21.11 
Til finansiering af kommunernes bidrag til den fællesoffentlige sundheds-it løsning Na-
tional Serviceplatform bemyndiges finansministeren til at overføre 4,0 mio. kr. i 2013 
fra kommunernes bloktilskud til § 16.11.01.20 Omprioriteringspulje.” 
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”Tekstanmærkning ad 10.21.12 
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 892,6 
mio. kr. i 2013 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet 
på ældreområdet.” 
 

 ”Tekstanmærkning ad 10.21.12.40 (nyoprettet underkonto) 
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele et tilskud på 500 
mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles 
efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 
2013, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommu-
nerne for 2013.” 

 

  
”Tekstanmærkning ad 10.21.50 
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele en tilskudsramme på 
2.000 mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og 
unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet 
børn og unge samt på ældreområdet. 
Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede 
skønnede indbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og ud-
ligning til kommunerne. 
Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal 
medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af 
overførte midler.” 
 

 

 På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages følgende tekstanmærkninger under 
§ 16: 
 

 

 ”Tekstanmærkning ad 16.51.72 
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2013 at afsætte et statsligt, 
aktivitetsafhængigt tilskud på 2.706,9 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.” 
 

 

 ”Tekstanmærkning ad 16.91.60 
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om 
tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn 
og efterfølgende foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat 
finansieringsprofil. 
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere 
regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn 
om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af 
tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt til-
syn og kontrol. 
Stk.3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om depone-
ring af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneop-
tagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.” 
  

 

 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivnings-
grundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2010 til 2013 udgør 10,8.  
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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 5,6 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 7,0. 
 

  
 

København, den 13. juni 2012 
 

 
 
 
 
 

BJARNE CORYDON 

 

  
 
 

 
 
 

/ Søren Hartmann Hede 
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Mio. kr. 
Korrigeret 
pulje 2012 

Foreløbig 
pulje 2013 BO 2014 BO 2015 

  (12-pl) (13-pl) (13-pl) (13-pl) 

          

I. Overført tilskudspulje        

Kommuneaftalen 2011 vedr. 2012, over-
ført tilskudspulje, jf. akt 154 af 23. juni 
2011 77.928,2 57.646,6 57.593,0 57.593,0 

Pris og lønregulering 2012-2013 - 864,7 863,9 863,9 

I alt 77.928,2 58.511,3 58.456,9 58.456,9 

       

II. Budgetgaranti      

Foreløbig regulering - 3.835,8 - - 

Efterregulering - 497,0 - - 

Permanent regulering - 5.766,3 5.766,3 5.766,3 

I alt  10.099,1 5.766,3 5.766,3 

       

III. Lov- og cirkulæreprogram      

       

Finansministeriet 

L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital 
Post (vedtaget den 6. juni 2012) - -103,0 -131,0 -244,0 

I alt - -103,0 -131,0 -244,0 

          

Justitsministeriet 

Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om æn-
dring af straffeloven, retsplejeloven, lov 
om erstatning fra staten til ofre for forbry-
delser og færdselsloven -24,8 -30,1 -30,1 -30,1 

I alt  -24,8 -30,1 -30,1 -30,1 

       

Social- og Integrationsministeriet 

Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af 
lov om social pension, lov om højeste, 
mellemste, forhøjet almindelig og alminde-
lig førtidspension m.v. og lov om social 
service (Højere supplerende pensions- - - - -5,4 

Regulering af de generelle tilskud 
til kommunerne 
Nyt kapitel 
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ydelse, udvidelse af personkredsen for in-
validitetsydelse og afskaffelse af service-
betaling for ophold i botilbud m.v.) 1)  

Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring 
af lov om social service (Kontinuitet i an-
bringelsen m.v.) 1)  - - - 5,2 

Lov nr. 494 af 12. juni 2009 om ændring af 
adoptionsloven og forskellige andre love 
(Adoption uden samtykke, stedbarnsadop-
tion af registreret partners barn fra fødslen 
m.v.) 1) *  - - - -8,7 

Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af 
lov om social service, lov om retssikker-
hed, og administration på det sociale om-
råde og forældreansvarsloven (Barnets 
Reform) 1)  - - - 2,4 

Lov nr. 1631 af 22. december 2010 om 
ændring af lov om social service (Loft over 
ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1) - - - -9,2 

Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring 
af lov om social pension og andre love 
(Førtidspensionsreform) 1)  - - - -26,0 

Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring 
af lov om social service (Tabt arbejdsfor-
tjeneste og handicapbil til familier med 
børn med funktionsnedsættelse anbragt 
uden for hjemmet) 1) 13,6 5,7 3,2 3,1 

Lov nr. 437 af 21. maj 2012 om ændring 
af integrationsloven og repatrieringsloven 
(Afskaffelse af kommunal vejledningspligt 
og afskaffelse af resultattilskud i forbindel-
se med repatriering) -13,7 - - - 

Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om 
ændring af lov om social pension (Tilbage-
trækningsreforms indførelse af seniorfør-
tidspension, lempet indtægtsregulering for 
arbejdsindkomster og lempet beskæftigel-
seskrav ved opsat pension) 1)  - - 16,7 21,3 

Lov nr. 162 af 28. februar 2012 om æn-
dring af lov om social service (Afskaffelse 
af elektronisk overvågning af børn og un-
ge og skærpelse af kriteriet for anbringel-
se på sikrede afdelinger)  -2,1 -2,5 -2,5 -2,5 

Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring 
af lov om social service (Forhøjelse af 
ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 1) 16,3 50,3 60,2 66,6 

Lov nr. 222 af 6. marts 2012 om ændring 
af lov om social service (Ledsagelse til 
børn og unge mellem 12 og 15 år med 
funktionsnedsættelse) 3,9 5,0 5,0 5,0 

L 107 om forslag til lov om ændring af lov 
om social service (Ansvaret for plejefami-
liers efteruddannelse og supervision og 
partsstatus til 12-14-årige ved doms-
stolsprøvelse af sager om særlig støtte til 
børn og unge mv.) (vedtaget den 22. maj 
2012) 0,2 0,3 0,3 0,3 
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L 140 om forslag til lov om ændring af lov 
om social service og lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område 
(Inddragelse af faglige og økonomiske 
hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, 
refusion for særligt dyre enkeltsager, af-
regningsfrister og opprioritering af juridisk 
sagkyndige i de sociale nævn mv.) (ved-
taget den 22. maj 2012) -183,0 -557,2 -557,2 -557,2 

L 141 om forslag til lov om ændring af lov 
om social service (Styrkelse af indsatsen 
over for familier med børn, der har behov 
for særlig støtte) (vedtaget  den 22. maj 
2012) 3,0 8,1 10,3 10,3 

Vejledning nr. 3 til serviceloven om særlig 
støtte til børn og unge og deres familier 
(Hjælpemidler og boligindretning til an-
bragte børn med funktionsnedsættelse) 4,2 2,8 2,8 2,8 

Bekendtgørelse nr. 1397 af 21. december 
2011 om kvalitetsstandarder og frit valg af 
leverandør af personlig og praktisk hjælp 
m.v. (Forenkling af kommunalbestyrelsens 
prisberegning) -22,2 -22,5 -22,5 -22,5 

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til 
borgerstyret personlig assistance efter 
serviceloven  9,3 14,1 14,1 14,1 

I alt  -170,5 -495,9 -469,6 -500,4 

       

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Lov nr. 1387 af 18. december 2011 om 
ændring af sundhedsloven (Ophævelse af 
regler om egenbetaling for behandling 
med kunstig befrugtning, refertilisation og 
sterilisation i det offentlige sundhedsvæ-
sen samt tolkebistand m.v.)  108,9 110,5 110,5 110,5 

Lov nr. 327 af 18. april 2011 om ændring 
af sundhedsloven (Specialiseret behand-
ling på Øfeldt Centret) - befordring -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Puljen hurtigere hjælp til børn og unge 
med psykiske lidelser  2,0 3,2 2,5 2,5 

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbe-
handling i praksissektoren for særligt ud-
satte persongrupper 1) 3,0 6,1 6,1 6,1 

Pulje til styrkelse af den nære psykiatri 2,0 2,0 2,0 2,0 

Pulje til flere sengepladser i psykiatrien 2,0 4,1 4,1 4,1 

Pulje til styrket samarbejde mellem be-
handlingspsykiatrien og almen praksis 2,5 2,5 2,5 2,5 

Implementering af rehabiliterings- og pal-
liationsdelen af forløbsprogram for kræft 
(Kræftplan III)  24,0 32,5 32,5 32,5 

Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdi-
agnosticerede 1,3 1,3 1,3 1,3 

Korrektion vedr. kvalitetssikring af den læ-
gefaglige stofmisbrugsbehandling -1,2 -0,6 -0,6 -0,6 
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Opfølgning på DUT-aftale vedr. Patient-
ombuddet  0,4 0,2 0,2 - 

Bekendtgørelse nr. 521 af 4. juni 2012 om 
økonomiske rammer for frit valg til private 
specialsygehuse m.v. og økonomisk 
ramme for specialiseret ambulant behand-
ling på Øfeldt Centrene 6,4 3,9 - - 

Tilbagebetaling af kommunal medfinansie-
ring fra satspuljen 2008-2011  -1,5 - - - 

Lov nr. 1388 af 28. december 2011 om 
ændring af sundhedsloven (driftsoverens-
komst og økonomisk ramme for speciali-
seret ambulant behandling på Øfeldt 
Centret) -14,9 -15,1 -15,1 -15,1 

I alt  133,9 149,6 145,0 144,8 

       

Beskæftigelsesministeriet         

Bekendtgørelse nr. 829 af 5. juli 2011 om 
forsøgsordninger efter lov om ansvaret for 
og styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats og lov om sygedagpenge 3,0 - - - 

Lov nr. 153 af 28. februar 2012 om æn-
dring af lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats og forskellige andre love (Forenk-
ling af beskæftigelsesindsatsen) 4,8 -0,9 -0,9 -0,9 

Lov nr. 154 af 28. februar 2012 om æn-
dring af lov om sygedagpenge og barsels-
loven (Forenkling af indsatsen for syge- 
og barselsdagpengemodtagere, aftale om 
ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag for 
selvstændige erhvervsdrivende med lang-
varig eller kronisk lidelse m.v.)  -2,1 -2,8 -2,8 -2,8 

Lov nr. 152 af 28. februar 2012 om æn-
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats, lov om Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension samt lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område 
(Forenkling af reglerne om optagelse og 
overflytning samt afskaffelse af kombinati-
onsforsikring og uddannelsesydelse m.v.)  0,3 - - - 

Bekendtgørelse nr. 787 af 27. juni 2011 
om ændring af bekendtgørelse om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats  4,1 - - - 

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om 
ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af 
efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperi-
ode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag 
m.v.) 1) - - 63,9 175,3 

Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om 
ændring af lov om fleksydelse (Forhøjelse 
af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksy-
delsesperiode og tilbagebetaling af fleksy-
delsebidrag m.v.)  0,9 - - - 
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Lov nr. 1364 af 28. december 2011 om 
ændring af lov om en aktiv socialpolitik, in-
tegrationsloven, lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, lov om individuel boligstøt-
te og forskellige andre love (Ophævelse af 
starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 
500-kroners nedsættelsen, 225-timers 
reglen og introduktionsydelse m.v.)  -27,9 -28,3 -28,3 -28,3 

Lov nr. 268 af 27. marts 2012 om ændring 
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(Ændring af tidspunktet for gentagen akti-
vering for ikke-arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere og nedsættelse af 
varighedskrav til ret og pligt tilbud)  -4,7 -3,5 -3,5 -3,5 

Lov nr. 269 af 27. marts 2012 om Ændring 
af lov om sygedagpenge (Ændring af frist 
for anmeldelse af sygefravær samt mere 
effektiv udsendelse af oplysningsskema) -2,6 -5,2 -5,2 -5,2 

Lov nr. 377 af 28. april 2012 om ændring 
af lov om ferie og lov om et indkomstregi-
ster (Erstatningsferie for sygdom under fe-
rien, samtidighedsferie for medhjælp i en 
privat husstand og personer, som er om-
fattet af forskerordningen, og indberetning 
til indkomstregisteret m.v.)  2,1 4,3 4,3 4,3 

Lov nr. 267 af 27. marts 2012 om ændring 
af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(Forlængelse af dagpengeperioden og fe-
rie til kontanthjælpsmodtagere) 1,5 0,7 - - 

Lov nr. 473 af 30. maj 2012, Lov om en 2-
årig forsøgsordning om jobpræmie til kon-
tanthjælpsmodtagere med langvarig le-
dighed m.v.  0,4 0,8 0,7 - 

Bekendtgørelse nr. 1011 af 31. oktober 
2011 om forsøgsordninger efter lov om 
ansvaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats, lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats og lov om sygedag-
penge -0,3 - - - 

Lov nr. 476 af 30. maj 2012 om ændring 
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
lov om sygedagpenge, lov om aktiv soci-
alpolitik, integrationsloven og lov om an-
svaret for og styringen af den aktive be-
skæftigelsesindsats (Mindre intensiv ind-
sats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets 
opgaver m.v.)  -1,1 -3,8 -3,8 -3,8 

Konsekvenser af Ankestyrelsens princip-
afgørelse 164 2,4 - - - 

Bekendtgørelse nr. 311 af 30. marts 2012 
om forsøgsordninger efter lov om ansvaret 
for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats, lov om an aktiv beskæftigel-
sesindsats og lov om sygedagpenge -0,4 - - - 

Konsekvenser af Ankestyrelsens afgørel-
se (pensionsmodregning) 0,6 - - - 

I alt  -19,0 -38,7 24,4 135,1 
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Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser 

Udmøntning af afsatte midler under Fi-
nanslovens § 19.36.07.80. Praksisnær le-
deruddannelse  14,4 - - - 

I alt  14,4 - - - 

       

Kulturministeriet         

Lov nr. 444 af 23. maj 2012 om ændring 
af lov om indhentelse af børneattest i for-
bindelse med ansættelse af personale 
m.v. og folkeoplysningsloven (Udvidelse 
af børneattestordningen) 0,2 0,2 0,2 0,2 

I alt  0,2 0,2 0,2 0,2 

       

Miljøministeriet         

Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 
2011 om støj fra vindmøller 0,2 0,2 0,2 0,2 

Lov nr. 553 af 1. juni 2011 om Grøn 
Vækst samleloven samt Bekendtgørelse 
nr. 1208 af 15. december 2011 om ikraft-
træden af miljømål og indsatsprogrammer 
og prioriteringer m.v. i vandplanerne for 
planperiode 2010-2015 - 70,1 70,1 70,1 

Bekendtgørelse nr. 358 af 20. april 2012 
om ændring af bekendtgørelse om svøm-
mebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet 0,1 - - - 

Bekendtgørelse nr. 1117 af 25. november 
2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 
2000-handleplaner samt bekendtgørelse 
nr. 1114 af 25. november 2011 om ikraft-
træden af målsætning og indsatsprogram i 
Natura 2000-planerne for planperiode 
2010-2015 - 37,5 37,5 37,5 

Cirkulære nr. 14 af 3. februar 2012 om 
indberetninger om jordforureninger 0,2 0,2 0,2 0,2 

Bekendtgørelse nr. 382 af 25. april 2012 
om vurdering af virkninger på miljøet 
(VVM) af havbrug beliggende længere 
end 1 sømil fra kysten - - -0,2 - 

I alt  0,5 108,0 107,8 108,0 

       

Transportministeriet         

L136 om forslag til lov om ændring af lov 
om jernbane og lov om offentlige veje (Af-
gifter, gebyrer, internationale vedtagelser, 
godkendelse af uddannelsessteder m.v.) -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 

Lov nr. 285 af 27. marts 2012 om ændring 
af lov om havne (Udvidelse af forret-
ningsmuligheder mv.) -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 

I alt  -0,5 -0,8 -0,8 -0,8 

I alt, lov- og cirkulæreprogram  -65,8 -410,7 -354,1 -387,2 
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IV. Andre reguleringer      

Balancetilskud - 2.036,8 - - 

Sundheds-IT - -4,0 - - 

Pulje til fælleskommunale investeringer - - - 30,5 

Kommunal medfinansiering af Den Digita-
le dokumentboks og NemSMS - - - 1,0 

Kommunal medfinansiering af brugerret-
tighedsstyringsprojektet - - - 4,5 

Kommunal medfinansiering af NemID - - - 10,5 

I alt, andre reguleringer - 2.032,8 - 46,5 

       

Total 77.862,4 70.232,5 63.869,1 63.882,5 

  

*) 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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Mio. kr. 

Endeligt 
tilskud 
2011  

(11-pl) 

Foreløbigt 
tilskud 
2012  

(12-pl) 

Foreløbigt 
tilskud 
2013  

(13-pl) 

BO 20141)  
 
 

(13-pl) 

BO 20151)  
 
 

(13-pl) 

Foreløbigt beskæftigelses-
tilskud, jf. akt 154 af 23. ju-
ni 2011 13.473,2 14.078,4 -  -  -  

Efterregulering -878,1  -  -  -  -  

Midtvejsregulering - 1.027,4 -  -  -  

Fastsættelse af beskæf-
tigelsestilskud, juni 2012 12.595,1 15.105,8 14.604,2 14.317,9 14.110,7 

   

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. 
1) Skønnene for beskæftigelsestilskuddet i budgetoverslagsårene er baseret på de statslige forudsætnin-

ger, der ligger til grund for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2013. 

 
 
 

Regulering af kommunernes  
beskæftigelsestilskud 
Nyt kapitel 
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Korrigeret 
pulje 2012 

Foreløbig 
pulje 2013 BO 2014 BO 2015 

Mio. kr. (12-pl) (13-pl) (13-pl) (13-pl) 

          

I. Overført tilskudspulje         

Permanent tilskud, jf. akt 154 af 23. juni 
2011 81.356,6 81.455,6 81.551,7 81.551,7 

Pris og lønregulering 2012-2013 - 977,5 978,6 978,6 

I alt 81.356,6 82.433,1 82.530,3 82.530,3 

       

II. Lov- og cirkulæreprogram      

          

Finansministeriet 

L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital 
Post (vedtaget den 6. juni 2012) - -16,0 -36,0 -78,0 

I alt - -16,0 -36,0 -78,0 

          

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Indførelse af vaccination mod livmoder-
halskræft (Honorarer) 1)  6,1 - - - 

Retningslinjer for indsatslederuddannelsen - - - -0,3 

Lov nr. 1387 af 18. december 2011 om 
ændring af sundhedsloven (Ophævelse af 
regler om egenbetaling for behandling 
med kunstig befrugtning, refertilisation og 
sterilisation i det offentlige sundhedsvæ-
sen samt tolkebistand m.v.)  104,1 105,3 105,3 105,3 

Lov nr. 327 af 18. april 2011 om ændring 
af sundhedsloven (Specialiseret behand-
ling på Øfeldt Centret) - befordring 2,0 2,0 2,0 2,0 

Lov nr. 164 af 28. februar 2012 om æn-
dring af sundhedsloven (Tilskud til tand-
behandling til personer med medfødte 
sjældne sygdomme) 21,9 22,2 22,2 22,2 

Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i 
alderen 19 – 26 år*  18,9 19,2 - - 

Tilbud om gratis MFR-vaccination til unge 
voksne, der ikke er vaccineret og ikke har 
haft mæslinger  1,9 - - - 

Regulering af statstilskud til  
regioner til sundhedsområdet 
Nyt kapitel 
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Bekendtgørelse om tilskud til psykologbe-
handling i praksissektoren for særligt ud-
satte persongrupper 1) 27,0 54,6 54,6 54,6 

Øget adgang til specialiseret palliativ be-
handling og rådgivning (Kræftplan III) 4,0 8,1 8,1 8,1 

Implementering af rehabiliterings- og pal-
liationsdelen af forløbsprogram for kræft 
(Kræftplan III)  6,0 8,1 8,1 8,1 

Diagnostiske pakkeforløb (Kræftplan III) 85,0 86,0 86,0 86,0 

Udligning vedr. behandling af bløderpati-
enter 0,0 -79,7 - - 

L138 om forslag til lov om ændring af kun-
stig befrugtning i forbindelse med lægelig 
behandling, diagnostik og forskning m.v., 
børneloven og lov om adoption (Udvidelse 
af lov om kunstig befrugtnings anvendel-
sesområde, mulighed for anonym og ik-
keanonym æg- og sæddonation i forbin-
delse med behandling med kunstig be-
frugtning, fastslåelse af faderskab i forbin-
delse med kunstig befrugtning, adoption af 
registreret partners barn og fremmøde i 
adoptionssager m.v. (vedtaget den 8. juni 
2012).  0,5 0,5 0,5 0,5 

Landsdækkende screening for tyk- og en-
detarmskræft (Kræftplan III) 1)  - 39,3 227,1 235,4 

L181 om forslag til lov om overførsel af 
forsknings- og rådgivningscenter for gene-
tik, synshandicap og mental retardering 
Kennnedy Centret til Region Hovedstaden 11,7 22,2 21,9 21,7 

Opfølgning på DUT-aftale vedr. Patient-
ombuddet  7,3 4,0 4,0 - 

Bekendtgørelse nr. 521 af 4. juni 2012 om 
økonomiske rammer for frit valg til private 
specialsygehuse m.v. og økonomisk ram-
me for specialiseret ambulant behandling 
på Øfeldt Centrene.  18,7 11,3 - - 

Behandling af PKU-patienter med læge-
midlet KUVAN  10,0 20,2 20,2 20,2 

Lov nr. 1388 af 28. december 2011 om 
ændring af sundhedsloven (driftsoverens-
komst og økonomisk ramme for speciali-
seret ambulant behandling på Øfeldt 
Centret) 14,9 15,1 15,1 15,1 

I alt  340,0 338,4 575,1 578,9 

       

Beskæftigelsesministeriet      

Lov nr. 377 af 28. april 2012 om ændring 
af lov om ferie og lov om et indkomstregi-
ster (Erstatningsferie for sygdom under fe-
rien, samtidighedsferie for medhjælp i en 
privat husstand og personer, som er om-
fattet af forskerordningen, og indberetning 
til indkomstregisteret m.v.)  0,1 0,1 0,1 0,1 

I alt  0,1 0,1 0,1 0,1 
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Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser 

Udmøntning af afsatte midler under Fi-
nanslovens § 19.36.07.80. Praksisnær le-
deruddannelse  2,8 - - - 

I alt  2,8 - - - 

       

Kulturministeriet         

Lov nr. 444 af 23. maj 2012 om ændring af 
lov om indhentelse af børneattest i forbin-
delse med ansættelse af personale m.v. 
og folkeoplysningsloven (Udvidelse af 
børneattestordningen) 0,1 0,1 0,1 0,1 

I alt  0,1 0,1 0,1 0,1 

       

Transportministeriet 

Bekendtgørelse nr. 1176 af 12. december 
2011 om energi- og miljøkrav til taxier m.v. -0,9 -1,7 -2,3 -2,3 

I alt  -0,9 -1,7 -2,3 -2,3 

       

I alt, lov- og cirkulæreprogram  342,1 320,9 537,0 498,8 

          

III. Andre reguleringer      

Regulering af generelt statstilskud af hen-
syn til en balanceret udvikling af den regi-
onale økonomi - -33,1 -33,1 -33,1 

Udmøntning af midler til tværregionale it-
projekter 100,0     

Medicingaranti 2011, endelig -119,0 - - - 

Regional medfinansiering af Den Digitale 
dokumentboks og NemSMS - - - 1,0 

Regional medfinansiering af brugerrettig-
hedsstyringsprojektet - - - 2,3 

Regional medfinansiering af NemID - - - 10,4 

I alt, andre reguleringer -19,0 -33,1 -33,1 -19,4 

       

Total 81.679,7 82.720,9 83.034,2 83.009,7 

  

*) 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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Korrigeret 
pulje 2012 

Foreløbig 
pulje 2013 BO 2014 BO 2015 

Mio. kr. (12-pl) (13-pl) (13-pl) (13-pl) 

          

I. Overført tilskudspulje         

Permanent tilskud, jf. akt 154 af 23. juni 
2011 2.233,3 2.233,3 2.233,3 2.233,3 

Pris og lønregulering 2012-2013 - 26,8 26,8 26,8 

I alt 2.233,3 2.260,1 2.260,1 2.260,1 

       

II. Lov- og cirkulæreprogram      

       

Miljøministeriet         

Lov nr. 1273 af 21. december 2011 om æn-
dring af lov om miljøbeskyttelse, lov om 
planlægning og forskellige andre love (Digi-
tal annoncering, obligatorisk digital kommu-
nikation, afskæring af klageadgang m.v.) -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Cirkulære nr. 14 af 3. februar 2012 om ind-
beretninger om jordforureninger 0,1 0,1 0,1 0,1 

I alt -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

          

Transportministeriet 

L136 om forslag til lov om ændring af lov om 
jernbane og lov om offentlige veje (Afgifter, 
gebyrer, internationale vedtagelser, godken-
delse af uddannelsessteder m.v.) 0,8 1,5 1,5 1,5 

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer 
på jernbaneområdet m.v.   0,6 0,8 0,8 0,8 

I alt 1,4 2,3 2,3 2,3 

       

I alt, lov- og cirkulæreprogram  1,1 2,0 2,0 2,0 

          

III. Andre reguleringer      

Regulering af generelt statstilskud af hensyn 
til en balanceret udvikling af den regionale - -17,8 -17,8 -17,8 

Regulering af statstilskud til  
regioner til udviklingsopgaver 
Nyt kapitel 
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I alt, andre reguleringer - -17,8 -17,8 -17,8 

       

Total 2.234,4 2.244,3 2.244,3 2.244,3 

  

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale. 

1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker. 
 

 
 
 
 



Bilag 5 

 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013 · Juni 2012 103 

 

 

Gennemførte ændringer i den statslige 
regulering, hvor der søges om hjemmel 
til, at DUT-princippet kan fraviges i 
kommunernes favør 
Nyt kapitel 
 

 

Beskæftigelsesministeriet 

 Forenklinger af regler for beskæftigelsesindsatsen, jf. lov nr. 153 af 28. februar 2012 om ændring af lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. 

 Forenkling af indsatsen for syge- og barseldagpengemodtagere, aftale om ret til sygedagpenge fra 1. 

fraværsdag for selvstændige erhvervsdrivende ved langvarig eller kronisk lidelse m.v., jf. Lov nr.154 af 

28. februar 2012 om ændring af lov om sygedagpenge og barselloven. 

 Forenkling af regler om rådighedsvurdering ved anden sygemelding, jf. bekendtgørelse nr. 191 af 29. 

februar 2012 om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp alene på grund  

af ledighed. 

 Afskaffelse af 25 timers krav for dagpengemodtagere, jf. bekendtgørelse nr. 787 af 27. juni 2011 om 

ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

 Afskaffelse af flyttehjælp, jf. bekendtgørelse nr. 1404 af 28. december 2011 om en aktiv beskæftigel-

sesindsats. 

 

Miljøministeriet 

 Forenkling af regler for lokal- og kommuneplaner, jf. L 148 Forslag til lov om ændring af lov om plan-

lægning vedtaget den 29. maj 2012 

 Forenklinger af reglerne i olietanksbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 

om indberetning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 

 Forenkling af reglerne om annoncering, jf. lov nr. 1273 af 21. december 2011 om miljøbeskyttelse, lov 

om planlægning og forskellige andre love. 

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 

 Forenkling af regler vedrørende opmagasinering af plejeboligindbo, jf. lov nr. 517 af 5. juni 2012 om 

ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boli-

ger. 

  

Social- og Integrationsministeriet 

 Forenklinger af reglerne om adgang til tro- og loveerklæringer for genbevilling af hjælpemidler samt af-

skaffelse af krav om indberetning af unges indkomst, jf. bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011 om 

hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 

 Forenkling af regler for annoncering, jf. bekendtgørelse nr. 779 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved 

salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 
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