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Regeringen indgik hhv. den 8. og 10. juni 2022 aftaler med KL og Danske Regioner om kommuner-
nes og regionernes økonomi for 2023. Hovedtallene for regions- og kommuneaftalerne fremgår af ta-
bel 1. 

Kommunerne 
Med aftalen løftes kommunernes service med 1,3 mia. kr. i 2023. Udgangspunktet herfor er det kom-
munale udgiftsloft for den kommunale serviceramme for 2023.  

I lyset af det begrænsede prioriteringsrum er parterne enige om, at kommunerne i 2023 kan anvende 
frigjorte midler til at modvirke det udgiftspres, som kommunerne oplever på en række områder. Rege-
ringen og KL er enige om ifm. ØA24 at fortsætte samarbejdet om velfærdsprioriteringen.  

Med Aftaler om kommunernes økonomi for 2021 og 2022 har regeringen og KL aftalt, at kommuner-
nes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med 1,25 mia. kr. årligt i 2025, heraf 0,5 
mia. kr. i 2021, 0,8 mia. kr. i 2022, 0,95 mia. kr. i 2023, 1,1 mia. kr. i 2024 og 1,25 mia. kr. i 2025.  

Indledning 

Tabel 1 

Aftalte drifts- og serviceudgifter i kommuner og regioner i 2023 

Mio. kr., 2023-pl Kommuner   Regioner 

Sundhed Regional udvikling 

Udgangspunkt for aftalerne 285.807 128.262 2.852 

Kommunerne 

Løft af servicerammen 1.290 

Færre udgifter til eksterne konsulenter  
(frigjorte midler) 

-225 

Regionerne 

Løft af driftsrammen 1.040 

Bedre behandling og ny sygehusaktivitet 644 

Teknologibidrag (frigjorte midler) -400 

Reduktion af udgifter til konsulenter i 2023 
(frigjorte midler) 

-100 

Effektiviseringsgevinster fra kvalitetsfondsbyggerierne 
(frigjorte midler) 

-144 



Indledning  
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Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af 
eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af eks-
terne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. 
kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr.  i 2025.   

Med aftalen fastsættes, at rammen for kommunernes investeringer i 2023 udgør 18,5 mia. kr. Det af-
talte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og 
anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes. Regeringen og KL er hertil enige om, at 
det aftalte niveau understøtter den grønne omstilling og muligheden for at investere i de fysiske ram-
mer for den borgernære velfærd. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. 
Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr. 

Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne 
lever op til de aftalte rammer både i budgetterne og regnskaberne. Aftalesystemet giver mulighed for 
den nødvendige koordinering af den offentlige økonomi samtidig med, at det kommunale selvstyre 
bevares og respekteres. Samtidig er aftalesystemet omdrejningspunktet, når stat, kommuner og regi-
oner i fællesskab skal løse store samfundsudfordringer. Senest eksemplificeret ved samarbejdet om 
håndteringen af corona samt samarbejdet om håndteringen af fordrevne fra Ukraine. 

Regeringen og KL er derfor enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for at parterne 
i fælleskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års 
velfærd.  

Med aftalen kompenseres kommunerne med i alt 0,7 mia. kr. i 2022 som følge af opgjorte mer- og 
mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Kompensationen vedrører dels 0,1 mia. kr. til koordineret 
indkøb og drift af værnemidlerne og dels 0,6 mia. kr. til rengøring i kommunale og private velfærdstil-
bud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing mv.  

Med aftalen kompenseres kommunerne endvidere med i alt 164 mio. kr. i 2022 for nettomerudgifter til 
kommunernes indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Hertil kommer 50 
mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. 

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbin-
delse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Det skyldes bl.a. usik-
kerheden om det videre forløb af krigen i Ukraine. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen 
tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når 
der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023. 

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte 
økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Udmøntningen vil ske 
gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles 
til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022. 

 



Indledning
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Regionerne 
Med aftalen løftes det regionale sundhedsområde med 1,0 mia. kr. i 2023 til fortsat udvikling af sund-
hedsvæsenet. Udgangspunktet herfor er det regionale delloft for sundhedsområdet for 2023. Med af-
talen sikres der finansiering af de medfølgende udgifter, når der som følge af den demografiske udvik-
ling kommer flere patienter. Samtidig indgår der et løft på 40 mio. kr. i 2023 til opstart af sundheds-
klynger, der skal danne ramme et fortsat tættere samarbejde om borgerne mellem bl.a. akutsygehu-
set, kommuner og almen praksis.  

Hertil frigøres 400 mio. kr. i 2023 gennem teknologibidrag og 100 mio. kr. ved reduktion af udgifter til 
eksterne konsulenter til styrket behandlingskapacitet i sundhedsvæsenet. Derudover frigøres 287 
mio. kr. i 2022 fra sygehuseffektiviseringer til ny sygehusaktivitet. 

Med aftalen fastsættes det loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter (brutto) på 2,1 mia. kr. i 2023 
med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Hertil indgår et løft på 50 mio. kr. i 2023 til 
investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne og investeringer i IT og medicoudstyr på 800 mio. 
kr.  

Hertil kommer anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri, som er fastsat med afsæt i et realistisk skøn 
for afløbet i 2023 svarende til 4,0 mia. kr. Det svarer til det faktiske investeringsniveau for kvalitets-
fondsbyggerierne de seneste år. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fort-
sat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer.  

Med aftalen kompenseres regionerne for 2,25 mia. kr. i 2022 vedr. nettomerudgifter i 2021 vedr. CO-
VID-19. Kompensationen ligger ud over en allerede udbetalt kompensation vedr. 2021 på 11,6 mia. 
kr. til indkøb af værnemidler, Testcenter Danmark og vaccinationsindsatsen og 1,7 mia. kr. vedr. de-
centrale merudgifter kompenseret med økonomiaftalen for 2022.  

Regeringen og Danske Regioner er samtidig enige om, at regionerne tilføres i alt 1,25 mia. kr. i 2022, 
som vedrører afholdte udgifter i 2022. Herudover kompenseres regionerne løbende for afholdte udgif-
ter til køb af værnemidler og testkits mv. via Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS).  

Samtidig er regeringen og Danske Regioner enige om at gennemføre opfølgende drøftelser om den 
samlede håndtering af regionernes COVID-19 udgifter i 2022, når der er større klarhed over de sam-
lede udgifter vedr. 2022. Regionerne kompenseres i den forbindelse for de opgjorte nettomerudgifter 
til håndtering af COVID-19, herunder udgifter til afvikling af den udskudte aktivitet, så den ekstraordi-
nære indsats ikke fortrænger øvrige udgifter på sundhedsområdet i 2022.  
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1. Indledning

Det danske samfund er på kort tid gået fra en sundhedskrise til en alvorlig, sikkerhedspolitisk krise. 
Invasionen af Ukraine har stillet en række nye krav til samfundet, hvor kommunerne hurtigt har skullet 
finde løsninger på nye problemstillinger og tilpasse opgaveløsningen. Kriserne understreger kommu-
nernes evne til at finde lokalt forankrede løsninger på både lokale og tværgående udfordringer til gavn 
for samfundet og den borgernære velfærd.  

Som følge af den sikkerhedspolitiske krise har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier 
indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være 
begrænsede rammer. Det medfører svære prioriteringer.  

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er be-
hov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriterin-
ger, så kommunerne bidrager til at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er enige om, at det aftalte 
anlægsniveau skal ses i lyset af den særlige situation. Aftalen kommer oven på år med meget høje 
anlægsniveauer, hvor kommunerne har haft mulighed for at fremrykke investeringer.  

Samtidig er arbejdsmarkedet under pres med lave ledighedstal og høj beskæftigelse. Der opleves så-
ledes rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de 
næste år være et grundvilkår, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Udfor-
dringerne skaber behov for at nytænke velfærden gennem innovation og frisættelse af kommunerne 
og skaber samtidig behov for, at alle tager ansvar for udfordringerne, så velfærdssamfundet fortsat 
kan videreudvikles. 

Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommu-
nerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Samtidig oplever kommunerne et udgiftspres på 
en række områder. Parterne er derfor enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse inden for lovgiv-
ningens rammer har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien. Regeringen støtter op 
om kommunernes indsats.  

Aftale om kommunernes 
økonomi for 2023 



Aftale om kommunernes økonomi for 2023  
 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2023 ꞏ Juni 2022 12 

2. Kommunernes økonomiske rammer 
 
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2023. Regerin-
gen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,3 mia. kr. Den kommunale serviceramme 
udgør derved samlet set 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv. 

Aftalen bygger endvidere oven på de seneste finanslovsaftaler, hvor der er prioriteret løft af den kom-
munale økonomi.  

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er be-
hov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriterin-
ger, så kommunerne bidrager til, at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er derfor enige om, at 
rammen for kommunernes investeringer i 2023 udgør 18,5 mia. kr. Det aftalte niveau er afstemt med 
den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, så udrulnin-
gen af fjernvarme understøttes. Regeringen og KL er hertil enige om, at det aftalte niveau understøt-
ter den grønne omstilling og muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære vel-
færd. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinan-
siering udgør 1 mia. kr. 

Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne 
lever op til de aftalte rammer både i budgetterne og regnskaberne. Aftalesystemet giver mulighed for 
den nødvendige koordinering af den offentlige økonomi samtidig med, at det kommunale selvstyre 
bevares og respekteres. Samtidig er aftalesystemet omdrejningspunktet, når stat, kommuner og regi-
oner i fællesskab skal løse store samfundsudfordringer. Senest eksemplificeret ved samarbejdet om 
håndteringen af corona samt samarbejdet om håndteringen af fordrevne fra Ukraine. 

Regeringen og KL er derfor enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for at parterne 
i fælleskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års 
velfærd.  

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommu-
nale investeringer i 2023. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommuner-
nes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til 
det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommuner-
nes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 
2023. 

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en 
andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes samlede gæld. 

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes 
med 250 mio. kr. i 2023 med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommu-
ner. 
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Omstilling og prioriteringer i den kommunale økonomi 
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat kan omstille opgaveløsningen på de store vel-
færdsområder, hvor der blandt andet tænkes i nye strukturer og samarbejdsformer, omlægning til di-
gitale løsninger og effektiv drift.  

I lyset af det begrænsede prioriteringsrum er parterne enige om, at kommunerne i 2023 kan anvende 
frigjorte midler til at modvirke det udgiftspres, som kommunerne oplever på en række områder. Rege-
ringen og KL er enige om ifm. ØA24 at fortsætte samarbejdet om velfærdsprioriteringen.  

Med Aftaler om kommunernes økonomi for 2021 og 2022 har regeringen og KL aftalt, at kommuner-
nes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med 1,25 mia. kr. årligt i 2025, heraf 0,5 
mia. kr. i 2021, 0,8 mia. kr. i 2022, 0,95 mia. kr. i 2023, 1,1 mia. kr. i 2024 og 1,25 mia. kr. i 2025.  

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af 
eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af eks-
terne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. 
kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr.  i 2025.   

 

Tabel 1 

Balance for kommunerne i 2023 

Mia. kr., 2023-pl Aftale 

Serviceudgifter, netto 287,4 

Aktivitetsbaseret medfinansiering 24,2 

Overførsler 93,2 

Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) 18,5 

Øvrige udgifter 0,8 

Udgifter i alt 424,1 

  

Skatteindtægter -332,9 

Bloktilskud mv. -89,3 

Heraf betinget bloktilskud -4,0 

Øvrige indtægter -7,0 

Indtægter i alt -429,2 
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Boks 1 

Øvrige økonomiske forudsætninger 

Overførselsudgifter 

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af for-

sikrede ledige mv., vil udgøre 93,2 mia. kr. i 2023. 

Midtvejsregulering 

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2022 på -4,2 mia. kr. 

som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.  

Skattefastsættelse 

Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj 2020 enighed om at un-

derstøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf 

øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 26 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af 

en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af 

tab i udligningsreformen i 2023. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen. 

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommu-

nal skat. På den baggrund etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften med tilskud 

i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 2023. Tilskudsprocenten 

kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026. 

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- 

og Boligministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelse. På 

den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uæn-

dret skat. Skatterammerne for 2023 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet. 

Pris- og lønudvikling 

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2022-2023 for de samlede udgifter inkl. 

overførsler på 2,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,6 pct. fra 2022-2023, og PL-skønnet 

for anlægsudgifter er 1,7 pct. fra 2022-2023. 

Bidrag til regionerne 

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2022 var 115 kr. pr. indbygger. For 2023 

vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 118 kr. 

pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvik-

ling fra 2022-2023 på 2,4 pct. inkl. medicin. 

Kommunal medfinansiering (KMF) 

Parterne er enige om, at regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller 

for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning mhp. ikrafttræden fra 2024. Model-

lerne skal have fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet. Regeringen 

har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2023 svarende til 

afregningsniveauet i 2022, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2021 inddrages et hensyn til, at 

kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. 

MaaS 

Som led i DUT-aftale ifm. etablering af en digital MaaS-app i regi af Rejsekort & Rejseplan A/S kan der i perioden 

2023-2031 inden for en ramme på 550 mio. kr. efter ansøgning meddeles dispensation til, at de regionale trafiksel-

skaber kan optage lån til at finansiere likviditetsbehovet, der følger af udvikling, implementering og dobbeltdrift uden 

samtidig deponeringsforpligtelse hos de deltagende kommunale og regionale ejere bag trafikselskaberne. 
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Indsatsen mod COVID-19 i 2022 
Coronakrisen har stillet store krav til det danske samfund. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som 
har påtaget sig et stort ansvar. Kommunerne er dermed en vigtig årsag til, at samfundet i dag er ude 
af krisen. Regeringen har tilkendegivet, at kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 
ikke skal fortrænge den borgernære velfærd. Regeringen og KL har på den baggrund aftalt kompen-
sation for kommunernes opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 for i alt 2,3 mia. kr. i 
2020 og 2021.  

Regeringen har tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer 
til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne. Der er på den baggrund enighed mellem regerin-
gen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 0,7 mia. kr. i 2022, som vedrører følgende udgif-
ter: 

 Der gives en kompensation på 0,6 mia. kr. i 2022 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale 
og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på æld-
reområdet. 
 

 Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret indkøb og lagerdrift af værnemid-
lerne i organisationen KVIk for i alt 0,1 mia. kr. 

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt over bloktilskuddet efter indbyggertal. Der vil i ud-
møntningen blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse med køb af vær-
nemidler. 

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2022 dækker både offentlige og private 
velfærdstilbud. Parterne er fortsat enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud be-
handles ens, og at rammerne understøtter dette. KL prioriterer vejledningsindsatsen for kompensatio-
nen højt. 

Parterne er enige om, at der skal etableres en model for indkøb og lagerstyring af værnemidler, der 
sikrer en fortsat sikker og omkostningseffektiv forsyning af værnemidler til regioner og kommuner i en 
fremtidig krise, med sigte på implementering fra 2023. Regeringen er indstillet på frem mod etablering 
af ny model at dække merudgifter i organisationen KVIk. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der i 2022 udbetales kompensation til de regio-
nale trafikselskaber for merudgifter og mindreindtægter, som direkte følger af COVID-19 restriktioner 
inklusive en overgangsperiode i februar 2022. Parterne er således enige om, at der med aftalen ud-
betales kompensation svarende til 0,2 mia. kr. Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere 
enige om at drøfte håndtering af de regionale trafikselskaber for 2022 i september 2022, når der er 
større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktioner. 
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3. Fordrevne fra Ukraine 
 
Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukra-
ine. Den særlige situation stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i 
den kommunale sektor, herunder bl.a. i forhold til indkvartering mv. Regeringen og KL var derfor med 
Aftale om modtagelse af fordrevne fra Ukraine af 11. marts 2022 enige om at håndtere økonomien for 
2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Regeringen har i for-
længelse heraf tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket netto-
merudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.  

For at give kommunerne mulighed for at løse den ekstraordinære opgave, de har fået med modta-
gelse af fordrevne fra Ukraine, har regeringen og et flertal af Folketingets partier aftalt fleksibilitetsmu-
ligheder på en række forskellige områder.  
 
Parterne er i lyset af den usikre situation enige om at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderli-
gere tiltag, hvis det bliver aktuelt, herunder også i forhold til betydningen for velfærdsudgifter i kom-
munerne i 2023. 
 
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbin-
delse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Det skyldes bl.a. usik-
kerheden om det videre forløb af krigen i Ukraine. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen 
tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når 
der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023. Der er på 
den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for nettomerud-
gifter for 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvarte-
ring og forplejning af fordrevne fra Ukraine. 
 
Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet efter indbyggertal.  

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte 
økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Udmøntningen vil ske 
gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles 
til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022. 
 

4. Frihed og nærhed 
 
Velfærdssamfundet står over for en række udfordringer, som kræver nye løsninger, herunder ift. ar-
bejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Der er derfor stort behov for 
at nytænke den måde, vi styrer og leder den offentlige sektor med henblik på at skabe en mere ubu-
reaukratisk og fleksibel offentlig sektor, som skaber størst mulig kvalitet for borgerne med de ressour-
cer, der er til rådighed. For at understøtte dette skal der skabes en større frihed i opgaveløsningen. 

Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner sættes fri på dagtilbuds-, folkeskole- eller æld-
reområdet. Med velfærdsaftalerne sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne på 
baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere. Regeringen og KL er enige 
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om, at velfærdsaftalerne giver mulighed for at gentænke hele styringskæden ud til den enkelte institu-
tion, og kommunerne skal i den forbindelse tage egne regler, strategier og praksisser op til en grund-
læggende kritisk overvejelse i dialog med decentrale ledere og medarbejdere. Det overordnede an-
svar for kvaliteten af den leverede service er dog stadig kommunalbestyrelsens, ligesom det er et po-
litisk ansvar at sikre, at også de sårbare og udsatte borgeres interesser tilgodeses, samt at borgerne 
oplever en sammenhængende offentlig sektor. 

Målet er at skabe bedre velfærd for borgerne og få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer. Det 
skal bl.a. ske ved at styrke arbejdsglæden og frigøre tid til kerneopgaven hos ledere og medarbejdere.  

Regeringen og KL er på den baggrund enige om at indgå et forpligtende samarbejde om at sætte en 
ny retning for udviklingen af den offentlige sektor kendetegnet ved større faglig frihed, nærhed og god 
kvalitet for borgerne. 

Velfærdsaftaler  
Med udbredelsen af velfærdsaftalerne sættes en ny og ambitiøs retning for udviklingen af den borger-
nære velfærd med udgangspunkt i større lokal frihed og plads til medarbejdernes faglighed. Regerin-
gen og KL er enige om, at der foruden udbredelsen af velfærdsaftalerne på dagtilbuds-, folkeskole- 
og ældreområdet også etableres velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet, som er kendetegnet ved 
omfangsrig regulering og komplekse procesregler. Regeringen vil søge Folketingets opbakning hertil.  

Parterne noterer sig, at en stor omlægning af opgaveløsningen vil tage tid. Parterne er derfor enige 
om, at nedenstående organisering skal understøtte, at fokus på og opbakningen til velfærdsaftalerne 
fastholdes. Regeringen tilkendegiver i den forbindelse, at man vil arbejde for stabile rammer om fri-
sættelsen, samt at eventuelle nye reformtiltag på de frisatte områder inddrager relevante erfaringer i 
de frisatte kommuner. 

Kommunerne forpligter sig samtidig til at fjerne mest mulig unødig kommunal regulering på områ-
derne.  

Den frigjorte tid ved frisættelsen skal give medarbejderne tid og nærvær sammen med borgerne, lige-
som det er målet, at den faglige frihed skal veksle sig til højere motivation og arbejdsglæde. Det er en 
fælles ambition, at velfærdsaftalerne skal bidrage til at imødekomme arbejdskrafts- og rekrutterings-
udfordringer på de store velfærdsområder.  

Parterne er enige om løbende at følge udviklingen i kommunerne. Erfaringerne skal give inspiration til 
indretningen af fremtidens velfærdssamfund på de omfattede velfærdsområder. 

Fordeling af kommuner på velfærdsområderne  
Det er en omfattende forandringsproces at gennemgå og nytænke et helt velfærdsområde. Det kræ-
ver energi og engagement blandt ledere og medarbejdere, og det forudsætter god ledelse lokalt at 
blive sat fri.  

Regeringen og KL er enige om at samarbejde om fordelingen af kommunerne. Det er ambitionen, at 
kommunernes ønske ift. at blive frisat på enten dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i videst mu-
ligt omfang kan imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert 
af de tre velfærdsområder, mens der indgås velfærdsaftaler med fire kommuner på beskæftigelses-
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området. Derudover skal der i videst mulig omfang være en spredning i forhold til geografi, kommune-
størrelse og socioøkonomiske forhold på hvert af de tre velfærdsområder. KL vil på baggrund af kom-
munernes ønsker lave et oplæg til fordeling af kommuner på de tre velfærdsområder.  

Organisering af samarbejdet  
Regeringen og KL er enige om, at den markante frisættelse af landets kommuner forudsætter tæt ko-
ordination og samarbejde mellem parterne. Regeringen og KL er derfor enige om halvårligt at gøre 
status på kommunernes arbejde med frisættelsen. KL vil til brug herfor indsamle relevante erfaringer 
fra de frisatte kommuner. 

Derudover er regeringen og KL enige om løbende at drøfte konkrete temaer og initiativer på de en-
kelte velfærdsområder med relevante faglige parter på områderne.  

Parterne er derudover enige om at nedsætte et fællessekretariat, som ud over KL består af repræ-
sentanter fra relevante ministerier. Sekretariatet skal bl.a. følge og understøtte kommunernes imple-
mentering af velfærdsaftalerne, opsamle og formidle erfaringer fra de frisatte kommuner samt under-
støtte erfaringsudveksling og videndeling mellem de frisatte kommuner fx gennem etablering af net-
værk for de deltagende kommuner.  

Parterne er endvidere enige om, at udbredelsen af velfærdsaftalerne til landets kommuner forudsæt-
ter implementeringsunderstøttelse. KL vil derfor efter behov understøtte kommunernes implemente-
ring af velfærdsaftalerne lokalt eksempelvis med udgående faglig sparring samt praksisnære opkvali-
ficeringsforløb mv. 
 

5. Det specialiserede socialområde 
 
Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde udgør mere end 50 mia. kr. årligt, og udgif-
terne til området er de seneste år steget markant. Kommunerne har de seneste 4 år prioriteret at løfte 
området med mere end 4 mia. kr. i budgetlægningen. 

Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. 
Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De 
økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og økonomiske udvikling.  

Ekspertudvalg på socialområdet 
Regeringen og KL har i forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 nedsat et ekspert-
udvalg på socialområdet, der skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bære-
dygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Regeringen og KL er enige om, at ekspertudvalgets 
anbefalinger skal udgøre et vigtigt bidrag i de videre drøftelser om udviklingen af det specialiserede 
socialområde i kommunerne. Ekspertudvalget skal bl.a. bidrage med viden om, hvad der driver udvik-
lingen i udgifterne og borgernes indsatser, herunder på botilbuddene.  

Anbefalingerne skal understøtte, at den fortsatte udvikling på området sker inden for den afsatte 
ramme på en måde, hvor der sikres bedst muligt anvendelse af de 50 mia. kr., kommunerne årligt 
bruger på området, til gavn for borgerne.  
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Ekspertudvalget vil bl.a. belyse, hvilke redskaber der kan understøtte kommunernes prioritering og 
indsatsernes effekt for borgerne. Det indebærer viden om, hvilke indsatser der virker, samt hvad der 
driver udgiftsudviklingen i kommunerne. Det skal bidrage til at sikre, at kommunalbestyrelsen har det 
bedst mulige vidensgrundlag for at styre den faglige og økonomiske udvikling af området. Der samles 
i forbindelse med opfølgningen på udvalgets anbefalinger op på, om ekspertudvalgets anbefalinger 
giver anledning til at igangsætte nye tiltag på området. 

Regeringen og KL er enige om at drøfte ekspertudvalgets anbefalinger løbende, herunder frem mod 
og i forbindelse med ØA24. Parterne er endvidere enige om at drøfte, om ekspertudvalgets anbefalin-
ger giver anledning til at igangsætte nye tiltag på området. Der samles første gang op i slutningen af 
2022, når den første del af ekspertudvalgets arbejde afrapporteres vedr. ekspertudvalgets afdækning 
af udgiftsudviklingen på socialområdet. 

Helhedsorienteret indsats 
Regeringen har d. 7. juni 2022 indgået en ambitiøs aftale om en helhedsorienteret indsats, som skal 
understøtte kommunernes indsats for et styrket samarbejdet på tværs i kommunerne og skabe bedre 
rammer for borgere med komplekse og sammensatte behov. Aftalen har til formål, at flere bliver i 
stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om at arbejde tæt 
sammen om en succesfuld implementering af den nye lov og løbende følge erfaringerne i landets 
kommuner. 
 

6. Arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer 
 
Der opleves aktuelt rekrutteringsudfordringer bredt på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i 
de næste år være et grundvilkår på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked, herunder på 
de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Kommunerne oplever særligt udfordringer med at 
rekruttere nye medarbejdere til ældreplejen og sundhedsområdet. Ca. 40 pct. af alle forsøg på at re-
kruttere social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejesker ender med, at stillingen ikke besættes, 
eller at stillingen besættes med en medarbejder, der ikke har de efterspurgte kvalifikationer.  

Samtidig er der også på længere sigt en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på 
ældreområdet. Udfordringen er blandt andet et resultat af, at efterspørgslen på den hjælp, som leve-
res i ældreplejen, forventes at stige i takt med, at der kommer flere ældre i de kommende år. Det skal 
desuden ses i sammenhæng med, at relativt store årgange når folkepensionsalderen de kommende 
år, hvorfor udviklingen i arbejdsstyrken forventes at afdæmpes, herunder SOSU-uddannede på ar-
bejdsmarkedet.  

Regeringen og KL er enige om, at det er et fælles ansvar at finde løsninger på udfordringerne. Medar-
bejderne udgør råstoffet for Danmarks velfærd og er afgørende for, at vi også i fremtidige år kan le-
vere en velfærd af høj kvalitet.  

Derfor er det afgørende, at regeringen og KL i fællesskab finder nye veje til at håndtere arbejdskrafts- 
og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Udfordringerne er sammensatte, og der 
er flere veje til at løse dem. Det kan for eksempel være ved at arbejde systematisk med at tiltrække 
flere medarbejdere, eller at flere medarbejdere ansættes på fuldtid. En anden vej kan være at frigøre 
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tid, som i stedet kan prioriteres til kerneopgaven, så der skabes mere kvalitet og nærhed i opgaveløs-
ningen. Samtidig kan brugen af velfærdsteknologiske løsninger øges, så der kan leveres mere vel-
færd af den eksisterende arbejdsstyrke. 

Flere kommuner har gode erfaringer med at tiltrække flere til SOSU-faget. Det er erfaringer, som re-
geringen og KL er enige om at tage udgangspunkt i. 

Regeringen og KL vil i efteråret 2022 drøfte udfordringer og konkrete løsningsspor i forhold til at 
håndtere såvel de aktuelle som de fremadrettede rekrutteringsudfordringer.  

Vikaranalyse 

Regeringen, KL og Danske Regioner vil igangsætte et fælles analysearbejde, som skal undersøge, 
hvordan kommuner og regioner i dag anvender vikarer på de store velfærdsområder. Formålet er at 
analysere omfanget af forbruget af vikarer, hvad der driver brugen af vikarer, konsekvenser for res-
sourceforbrug og kvalitet samt mulige alternativer.   

Analysen vil skulle afrapporteres senest februar 2023, mens første delrapportering skal afsluttes i au-
gust 2022. Parterne er enige om, med afsæt i analysen, at drøfte, hvordan rammerne for, og brugen 
af, vikarer på de store kommunale og regionale velfærdsområder kan indrettes mest hensigtsmæs-
sigt. 
 

7. Grøn omstilling 
 
Danmark og Europa står i den alvorligste sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig, og det er re-
geringens ambition, at Danmark skal være uafhængige af russisk gas og øge farten i den grønne om-
stilling. Det kræver en markant omstilling af det danske samfund.  

Omstillingen forudsætter bl.a., at det skal være så enkelt som muligt for den enkelte husejer at plan-
lægge at skifte væk fra gasfyret. For at fremskynde udrulningen af fjernvarmen er regeringen og KL i 
dialog om en række initiativer, herunder økonomi i relation hertil: 

 En kommunal planlægningsindsats i 2022 for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag 
er gasforsynede 
 

 Alle husejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022 får klar besked om udrulning af fjern-
varme, herunder om de forventes at kunne få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at ud-
skifte til en individuel løsning som fx varmepumpe. 
 

 Etablere lokale koordinationsfora i gasforsynede kommuner mhp. at styrke koordinationen mel-
lem kommune, fjernvarmeselskab, eldistributionsselskab, Evida m.fl.  

Det er regeringens ambition, at udrulning af fjernvarme er afsluttet i 2028.  
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Derudover er regeringen i dialog med Folketingets partier om yderligere initiativer på udfasning af rus-
sisk gas. Regeringens ambition er, at det skal være simplere at udrulle fjernvarme, hvorfor godken-
delsesprocessen for udrulning af fjernvarme foreslås simplificeret samt understøttet af Energistyrel-
sen.  

Udfasning af olie- og gasfyr i kommunale bygninger  
Olie- og gasfyr er en markant mere forurenende opvarmningsform end fjernvarme og varmepumper, 
og en udfasning af olie- og gasfyr i offentlige bygninger vil skabe markante CO2-besparelser.  

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en markant grøn omstilling i de kommende år, 
hvilket kræver udfasning af den fossile opvarmning fra olie og gasfyr i offentlige bygninger. KL vil der-
for, ligesom staten, i foråret 2023 fremlægge en plan for udfasningen af olie- og gasfyr. 

Vedvarende energi 
Danmark skal være uafhængige af russisk gas og være nettoeksportør af grøn energi i 2030, Udbyg-
ning med solcelleparker og landvindmøller kan levere billig grøn strøm allerede på relativt kort sigt, så 
Danmark kan drives af grøn strøm. Regeringen har som ambition at firedoble den samlede produktion 
fra solenergi og landvind frem mod 2030. Udbygning af grøn strøm ud over Danmarks behov skal op-
føres støttefrit. 

For at få mere fart på udbygningen er der brug for at fjerne barrierer og sikre, at de nødvendige area-
ler er til rådighed. Udbygningen af vedvarende energi skal tilsvarende spille en større rolle i den fysi-
ske planlægning, end den gør i dag. Regeringen vil genbesøge forvaltningen af miljøregulering fra EU 
mhp. at klima og natur kan gå bedre hånd i hånd. Regeringen vil præsentere et katalog med konkrete 
initiativer, der skal understøtte en ambitiøs udbygning af solcelleanlæg og landvindmøller. Kataloget 
udarbejdes på baggrund af dialog med kommunerne og branchen. Parterne er enige om, at katalo-
gets initiativer skal fjerne barrierer og bidrage til, at udbygningen med vedvarende energi i højere 
grad baseres på lokal inddragelse. 

Fælles indsats for energirenoveringer 
Med Aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev regeringen og KL enige om at skabe overblik 
over potentialet for energirenovering i den kommunale bygningsmasse. Energistyrelsen har i 2022 
udarbejdet en analyse, der viser, at der er et stort potentiale for energirenoveringer i den kommunale 
bygningsmasse.  

Staten er i dag omfattet af et krav om energibesparelser fra 2021-2030, som svarer til en årlig energi-
renoveringsrate på 3 pct. af de omfattede statslige bygninger. På baggrund af analysen, der viser 
store renoveringspotentialer, er regeringen og KL enige om, fortsat at arbejde henimod, at kommu-
nerne følger en tilsvarende målsætning. Det vil være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan 
der arbejdes med målsætningen lokalt, og det er frivilligt for den enkelte kommune at nå målet. 

Grønne offentlige indkøb 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte samarbejdet om den grønne omstilling 
af det offentlige indkøb. Parterne er enige om, at der bl.a. kan fokuseres på samarbejdet om grønne 
krav til leverandører, kompetenceudvikling af indkøbere og indkøbsanalyser. Samtidig er parterne 
enige om at videreudvikle metoden til beregning af klimaaftryk fra det offentlige indkøb.  
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Der er i kommunerne fokus på at efterspørge miljømærkede produkter, ligesom kommunerne arbej-
der for at anvende totalomkostningsbetragtninger, når de udbyder opgaver. Parterne er enige om fort-
sat at sikre videndeling og dialog om, hvor der med fordel kan stilles krav om miljømærker og udvikles 
yderligere TCO-værktøjer. 

Verdensmål 
Regeringen og KL er enige om at arbejde aktivt for FN's 17 verdensmål. Danmark er godt på vej, men 
parterne er enige om, at der skal ske mere. Langt de fleste kommuner arbejder aktivt med verdens-
målene, fx i relation til lokalsamfundet og Leave-no-one-behind dagsordenen. Regeringen og KL op-
fordrer alle kommuner til at tage verdensmålene til sig og arbejde aktivt hermed.  

Regeringen har i 2021 offentliggjort en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene. Handlingspla-
nen er blevet til med bred interessentinddragelse, og kommuner, civilsamfund, erhvervsorganisatio-
ner m.fl. har bidraget til arbejdet. Regeringen vil i 2022 præsentere en fremdriftsrapport, der gør sta-
tus på arbejdet med verdensmålene. 
 

8. Børn og unge 
 
Børn og unges trivsel og læring udgør en grundsten i det danske velfærdssamfund. Det er derfor af-
gørende, at samfundet understøtter, at børn og unge i hele landet oplever dagtilbud, folkeskoler og 
ungeindsatser, der er sammenhængende og af høj kvalitet, og som udgør inkluderende fællesskaber 
med øje for den enkelte. 

Regeringen og KL er enige om, at Sammen om skolen og lignende samarbejder mellem parterne er 
et godt udgangspunkt for udviklingen af området, samt at give parterne aktiv deltagelse og ansvar.  

Generelt løft af folkeskolen  
Med Aftale om kommunernes økonomi for 2022 er det aftalt at følge op på anvendelsen af midlerne til 
et generelt løft til folkeskolen i regi af de årlige økonomiaftaler. Regeringen og KL er enige om, at mid-
lerne skal anvendes til ansættelse af flere lærere, og at der følges op på anvendelsen af midlerne før-
ste gang i ØA24, når der foreligger data for udviklingen i antallet af lærerstillinger og elevtallet i folke-
skolen for skoleåret 2021/2022.  

Stærke inkluderende børnefællesskaber 
Regeringen og KL er i forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 enige om, at par-
terne som opfølgning på evalueringen af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand i 
regi af Sammen om Skolen skal drøfte understøttende veje til undervisning af elever med særlige be-
hov med udgangspunkt i stærke børnefællesskaber. 

Derudover er regeringen og KL enige om at igangsætte en afdækning af, hvordan de almene pæda-
gogiske læringsmiljøer i dagtilbud kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og dermed fore-
bygge segregering i dagtilbud såvel som skole. 

Kvalitet i dagtilbud   
Regeringen og KL noterer sig, at der med Aftale om kommunernes økonomi for 2022 er igangsat et 
forarbejde med parterne på dagtilbudsområdet om en kvalitetsundersøgelse af danske dagtilbud. På 
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baggrund heraf forventer regeringen og KL, at der igangsættes en kvalitetsundersøgelse i 2022. Med 
udgangspunkt i kvalitetsundersøgelsen er regeringen og KL enige om at følge og understøtte udvik-
lingen af kvalitet på dagtilbudsområdet. 

Som opfølgning på aftalen om minimumsnormeringer af 5. december 2020 er regeringen og KL enige 
om at følge udviklingen i normeringer og udviklingen i andelen af pædagoger og andelen af pædago-
giske assistenter frem mod 2024, hvor lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft. Der følges 
op på udviklingen første gang i 2. halvår 2022. 

Elevsammensætning i folkeskolen 
Regeringen og KL er enige om, at en blandet elevsammensætning kan bidrage positivt til både inte-
grationen og sammenhængskraften bredt set. Parterne har derfor en fælles målsætning om, at folke-
skolerne i videst mulige omfang skal have en elevsammensætning, der afspejler befolkningssammen-
sætningen i det omkringliggende samfund. Derfor vil kommunerne på baggrund af hidtidige erfaringer 
fortsætte arbejdet for at nedbringe antallet af skoler, hvor elevsammensætningen afviger væsentligt 
fra det omkringliggende samfund. Parterne vil drøfte behovet for mere fleksible regler for at indfri mål-
sætningen om elevsammensætning. Parterne vil desuden gøre status på arbejdet frem mod ØA24.  

Unge  
Knapt hver femte unge har hverken en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, når de fylder 25 
år. Kommunerne har en afgørende rolle for at sikre, at de unge uden uddannelse og job kommer godt 
videre og rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at opnå varigt fodfæste på arbejds-
markedet, herunder i forhold til samarbejdet om FGU.  

Regeringen har bedt Reformkommissionen komme med anbefalinger til, hvordan man lykkes med at 
få flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om at drøfte rammene for 
kommunernes ungeindsats, herunder på baggrund af Reformkommissionens anbefalinger på unge-
området. 
 

9. Ældre  
 
Regeringen har et ambitiøst ønske om at skabe nye rammer for ældreområdet og bl.a. via en ny æld-
relov skabe fundamentet for videreudviklingen af ældreplejen. Fremtidens ældrepleje skal bl.a. i hø-
jere grad understøtte de ældres selvbestemmelse, selvhjulpenhed, tidligere indsatser, frisætning af 
medarbejderne og danne rammerne om nye fællesskaber. 

Regeringen og KL er enige om sammen at gentænke området og skabe bedre rammer for en værdig 
ældrepleje, der kræver ændringer i både den statslige og i den lokale regulering af området.  

På den baggrund har regeringen igangsat et lovforberedende arbejde med et rådgivende panel og 
ekspertgrupper med repræsentanter fra KL, Ældre Sagen og FOA og andre relevante aktører, inte-
ressenter, forskere, medarbejdere, ledere med praksiserfaring fra sektoren og de ældre selv. Herud-
over har en række kommuner fået mulighed for at tilrettelægge ældreplejen på nye måder med de 
vidtgående frihedsgrader, der tilvejebringes i regi af velfærdsaftalerne. Regeringen vil med de forskel-
lige input herfra fremsætte en ny ældrelov med fokus på klare værdier om værdighed, valgfrihed, 
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selvbestemmelse og få regler og dokumentationskrav. Ambitionen er bl.a. at frigive tid for medarbej-
derne til omsorg for de ældre og bedre kvalitet i ældreplejen.  
 

10. Sundhed 
 
Kommunerne spiller en central rolle i sundhedsvæsenet og løfter en vigtig opgave på områder som 
forebyggelse, omstilling af behandling, så den bliver tættere på borgernes eget hjem, og at sikre sam-
menhæng og kvalitet i behandlingen af borgere.  

Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen 
Regeringen har d. 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale med størstedelen af Folketingets par-
tier om en sundhedsreform, der løfter indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gør sundhedsvæse-
net mere sammenhængende og robust. Med aftalen er partierne enige om, at en styrket indsats for 
særligt ældre, mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser forudsætter en omstilling af 
sundhedsvæsenet med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen, herunder almen praksis, så 
flere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet bl.a. gennem høj kvalitet og stærkere samarbejde på 
tværs af sundhedsvæsenet. 

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i forlængelse af den politiske aftale indgå aftale om en fælles 
plan for udmøntning og implementering af den politiske aftale. Der påtænkes udmøntet 35 mio. kr. i 
2022, 203 mio. kr. i 2023, 204 mio. kr. i 2024, 205 mio. kr. i 2025, stigende til 230 mio. kr. årligt fra 
2029 og frem til kommunerne til bl.a. høj kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen. Desuden 
påtænkes rammerne for en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til nærhospitaler udmøntet, inklu-
sive en delramme på 500 mio. kr. vedr. it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng 
mellem sektorer.  

Et element i sundhedsreformen er kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse for borgere 
med kroniske sygdomme og kommunale akutfunktioner. Der er enighed om, at de konkrete krav og 
anbefalinger i kvalitetspakkerne udformes af Sundhedsstyrelsen inden for de afsatte økonomiske 
rammer med inddragelse af kommuner og regioner. Parterne er enige om at følge op herpå ifm. de 
årlige økonomiforhandlinger. 

For at understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer er regeringen og 
KL enige om at prioritere 40 mio. kr. i 2023 i kommunerne målrettet opstartsarbejdet i de nye sund-
hedsklynger. Det forudsættes, at den fornødne lovgivning etableres pr. 1. juli 2022. 

Et samlet dobbeltdiagnosetilbud 
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der er brug for at sikre en mere sammenhæn-
gende og helhedsorienteret behandling for mennesker, der har brug for behandling af både psykisk 
lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose). Der er på den baggrund enighed om, at der fra 2024 skal påbe-
gyndes en trinvis ibrugtagning af et regionalt forankret samlet dobbeltdiagnosetilbud for patienter, der 
har en psykisk lidelse, der kræver behandling i den regionale psykiatri. For nogle patienter vil det 
imidlertid være mere hensigtsmæssigt, at de fortsætter i et kommunalt misbrugstilbud. Den enkeltes 
behov vil blive vurderet i forbindelse med visitationen til dobbeltdiagnosetilbuddet i samarbejde med 
patienten.  



 Aftale om kommunernes økonomi for 2023
 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2023 ꞏ Juni 2022 25 

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil inden udgangen af 1. kvartal 2023 på baggrund af en bred 
inddragelse af eksperter, som bl.a. udpeges efter indstilling fra Danske Regioner og KL, udarbejde en 
faglig visitionsretningslinje, som skal indeholde en nærmere beskrivelse og afgrænsning af, hvilke pa-
tienter der bør omfattes af det nye tilbud, og som skal anvendes i forbindelse med den regionale visi-
tation til tilbuddet. Det vil fortsat være kommunen, som skal visitere til kommunal misbrugsbehandling. 
Arbejdet følges af en følgegruppe med deltagelse af Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet, So-
cial- og Ældreministeriet og Finansministeriet. Økonomioverførslen fra kommuner til regioner forbun-
det med opgaveomlægningen afklares, når visitationsretningslinjen er færdig, og der dermed er klar-
hed over målgruppen i det nye samlede dobbeltdiagnosetilbud. 
 

11. Beskæftigelse 
 
Den aktive beskæftigelsesindsats er et grundlæggende element i et godt og dynamisk arbejdsmar-
ked. Derfor udvikles den aktive beskæftigelsesindsats i kommunerne også løbende med henblik på at 
sikre gode rammer for en effektiv indsats. 

Den aktive beskæftigelsesindsats 
Regeringen og KL besluttede i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2020 at igang-
sætte en analyse af udviklingen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil. 
Analysen er færdiggjort, og regeringen og KL er enige om frem mod ØA24, bl.a. med afsæt i analy-
sens resultater, at drøfte erfaringer og udviklinger, som kan bidrage til læring på tværs af kommuner. 

Regeringen og KL er enige om at beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at flest muligt borgere er 
en del af det arbejdende fællesskab. Det sikres bl.a. ved, at ressourcerne bruges, hvor de har størst 
effekt og kommer flest ledige til gavn. Parterne er enige om at fastholde en ambition om at mindske 
proceskravene i beskæftigelsesindsatsen. 

Regeringen og KL noterer sig desuden, at Reformkommissionen har til hensigt at se på nogle af de 
komplekse udfordringer, som eksisterer på bl.a. beskæftigelsesområdet ift. det komplekse møde mel-
lem borgeren og det offentlige mv.  

Udbetaling Danmark 
Regeringen og KL er enige om at samle op på den afsluttede erfaringsopsamling af Udbetaling Dan-
mark. Parterne er enige om at inddrage Udbetaling Danmarks egen evaluering af myndighedskon-
struktionen. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der inden udgangen af 2022 skal 
være en drøftelse af styringsrelationerne med henblik på at se på mulighederne for en bedre styring 
af økonomien i Udbetaling Danmark. 
 

12. Digitalisering 
 
Danmark har siden årtusindeskiftet været igennem en digital omstilling af den offentlige service. Fæl-
les løsninger som Borger.dk, Virk.dk, Sundhed.dk, Digital Post, NemID og nu MitID gør hverdagen 
nemmere for borgere og virksomheder, hjælper myndighederne med at yde en god offentlig service 
og danner et solidt grundlag for fremtidens digitale udvikling.  
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Med økonomiaftalerne for 2023 sætter regeringen, KL og Danske Regioner en ny fælles retning for 
digitaliseringen af Danmark i de kommende år og igangsætter tiltag, som skal høste gevinsterne af 
digitalisering og sikre den videre drift af vores fælles it-infrastruktur. 

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2022-2025 
Med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at 
videreføre arbejdet med digitaliseringen af Danmark. Det er strategiens vision, at digitalisering bliver 
et centralt værktøj i indsatsen mod de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for. Der 
igangsættes 28 konkrete initiativer, der skal understøtte en mere sammenhængende digital offentlig 
sektor for alle uanset digitale kompetencer, bidrage til at digitalisering kan afhjælpe manglen på ar-
bejdskraft og til den grønne omstilling, og understøtte, at der samtidig etableres et stærkt digitalt fun-
dament for den videre digitale udvikling – til gavn for den enkelte borger, medarbejderne, virksomhe-
der og til gavn for samfundet som helhed.  

Med bl.a. nye digitale samtykke- og fuldmagtsløsninger tager den fællesoffentlige digitaliseringsstra-
tegi de næste skridt i udviklingen af fælles løsninger, der skal gøre det lettere for borgere og pårø-
rende at navigere i den digitale offentlige sektor. Derudover styrkes arbejdet med digital inklusion, li-
gesom dataunderstøttelsen af den grønne omstilling, herunder grundlaget for styrket cirkulær øko-
nomi, prioriteres.  

Endelig er parterne enige om at fortsætte arbejdet med at give den enkelte borger et bedre digitalt 
overblik over oplysninger, som det offentlige har om den pågældende. 

Nye teknologiske løsninger til at understøtte manglen på arbejdskraft 
Nye teknologiske løsninger som fx automatisering, kunstig intelligens og robotteknologi, implemente-
res i stadig større grad i den offentlige sektor, men der er et stort potentiale for at få endnu mere ud af 
de nye teknologiske løsninger.  

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at igangsætte en 10-årsplan for ny teknologi 
og automatisering af den offentlige sektor, der skal bidrage til at afhjælpe den forventede mangel på 
arbejdskraft til bl.a. den borgernære velfærd. Parterne har som fælles ambition at frigøre ressourcer 
svarende til 10.000 årsværk over 10 år. 

Regeringen afsætter en økonomisk ramme på 100 mio. kr. til at understøtte den digitale omstilling i 
stat, kommuner og regioner i perioden 2023-2025. Parterne er enige om, at kommuner og regioner, 
der modtager tilskud fra puljen, bidrager med egne midler svarende det tilskud de modtager. De prio-
riterede indsatser skal målrettes områder, hvor teknologien er moden.  

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af 
faglige eksperter og forskningsmiljøer på området, som skal rådgive parterne i arbejdet med at ud-
brede teknologi i de udvalgte områder. 

Et styrket fundament for fremtidens fællesoffentlige infrastruktur 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre en stabil overgang til fremtidens fællesof-
fentlige digitale infrastruktur og styrke forvaltningen og fundamentet for de fællesoffentlige infrastruk-
turløsninger. Det indebærer en omkostning til projektindsatser, support og stabil drift på samlet set 
86,5 mio. kr., heraf 34,6 mio. kr. til kommunerne og 17,3 mio. kr. til regionerne. Samarbejdet om den 
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fællesoffentlige digitale infrastruktur vil herudover løbende kræve lokale investeringer af staten, kom-
munerne og regionerne.  

Som led i forvaltningen af de fællesoffentlige digitale infrastrukturløsninger samt sundheds-it-infra-
strukturen, er parterne enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på at øge transparensen 
samt se på de fremtidige rammer og incitamenter for finansieringsstrukturen. 

Et sammenhængende sundhedsvæsen  
Regeringen, KL og Danske Regioner er derudover enige om at videreføre arbejdet for den digitale 
omstilling af sundhedsvæsenet. Det skal ske ved at forlænge Strategi for digital sundhed 2018 til 
2022 til og med 2024 og inden for denne ramme igangsætte og implementere en række konkrete digi-
taliseringsprojekter.  

Det gælder indsatser vedr. en national app-guide, bedre brug af data til kvalitetsudvikling, en styrket 
indsats for telemedicin, modernisering af meddelelser og sygdomsklassifikationer på tværs af sund-
hedsvæsnet samt arbejdet med Et samlet Patientoverblik og bedre digital adgang for forældre til 
børns data. Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi videreudvikles sundhedsjourna-
len og MinSundhed, så det bliver lettere for borgere, pårørende og sundhedspersonale at tilgå og få 
overblik over sundhedsoplysninger. Dertil er parterne enige om fortsat at styrke sundheds-it infra-
struktur med 105,3 mio. kr. i 2023 og sundhed.dk med 115 mio. kr. i 2023. 

Cybersikkerhed 
I Danmark har vi et højt digitaliseret samfund på tværs af den offentlige sektor, virksomheder og 
forskningsmiljøer. Med vores høje grad af digitalisering følger også en sårbarhed over for ondsindede 
aktører, der forsøger at udnytte svaghederne i vores digitale infrastruktur. Regeringen og KL er i lyset 
af den sikkerhedspolitiske situation enige om, at der er behov for at styrke cybersikkerheden og sikre, 
at vores samfundskritiske funktioner er beskyttet. Parterne vil samtidig afdække mulighederne for at 
etablere samarbejde med ledende virksomheder og forskningsmiljøer herom, evt. i form af klynge-
samarbejder.  
 

13. Øvrige 

Indvandring fra MENAP(T)-landene 
Regeringen har udarbejdet en analyse af bl.a. tilstrømning, kriminalitet og beskæftigelse for indvan-
drere fra 24 lande i Mellemøsten og Nordafrika samt Tyrkiet (MENAP(T)-landene). Analysen viser 
bl.a., at indvandrere og efterkommere fra disse lande i gennemsnit indebærer en nettoudgift for de 
offentlige finanser i alle aldersgrupper.  

Regeringen noterer sig derfor med tilfredshed, at antallet af flygtninge fra MENAP(T)-landene er på et 
lavt niveau sammenlignet med tidligere. Regeringens mål er, at det forbliver sådan. Derfor vil regerin-
gen arbejde for over tid at begrænse indvandring af flygtninge og familiesammenførte fra MENAP(T)-
landene, så længe der eksisterer markante integrationsudfordringer, bortset fra den indvandring, som 
følger af Danmarks internationale forpligtigelser og af ordningen om modtagelse af kvoteflygtninge. 
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Regeringen og KL er enige om, at der fortsat skal være et stærkt fokus på integrationsindsatsen, her-
under især i forhold til kvinderne fra MENAP(T)-landene, og at der er behov for at fastholde den ak-
tive indsats over for de indvandrere, der ikke er i beskæftigelse. 

Den sociale investeringsfond 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge finansieringen af Den Sociale Investe-
ringsfonds sekretariat til og med 2026. 

Styrket ledelse i den offentlige sektor 
Kompetente offentlige ledere er afgørende for opgaveløsningen og fastholdelsen af den offentlige 
sektor som en attraktiv arbejdsplads. Med bl.a. rekrutteringsudfordringer på tværs af den offentlige 
sektor, et ønske om mindre bureaukrati og mere faglighed, og med borgernes stigende forventninger 
til kvaliteten af velfærdsydelser, stilles der stadig større krav til ledere i kommuner, regioner og staten.  

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i fællesskab fortsat udvikle og styrke ledelse i den offentlige 
sektor. Derfor er parterne enige om at videreføre de nationale brugertilfredshedsundersøgelser, ud-
vikling af offentlig ledelse via fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøjer, motivationsundersøgelse 
af offentligt ansatte og den årlige ledelsesuge samt ledelsesambassadørskab. Der lægges op til kom-
munal medfinansiering af initiativerne på 4,6 mio. kr. i 2023, 3,3 mio. kr. i 2024, 4,7 mio. kr. i 2025 og 
3,3 mio. kr. i 2026. Styregruppen bestående af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansmini-
steriet, KL og Danske Regioner videreføres mhp. at aftale den nærmere udformning af initiativerne 
samt løbende at følge op på fremdrift i initiativerne. 
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Regeringen og KL er enige om, at der skal sikres brugbare, relevante og sammenlignelige data på 
det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Dette forudsætter bl.a., at der er udviklet 
og implementeret fælleskommunale datastandarder. Parterne er derfor enige om målsætningerne i 
KL’s fælleskommunale datastrategi og vigtigheden af at udvikle og udrulle fælles datastandarder, på 
en måde, der sikrer et ensartet og dækkende nationalt datagrundlag.  

KL vil understøtte kommunal implementering og ibrugtagning af eksisterende fælles datastandarder 
samt en styrket datakultur og videndeling i kommunerne.   

Bilag 1. Viden om velfærd 

Boks 2 

Initiativer målrettet viden om velfærd 

Parterne er enige om, at kommunerne skal indberette, validere og godkende data på de væsentlige statistikker på 

det specialiserede socialområde i Danmarks Statistik, samt at det skal gøres ved at ensrette lokale registreringer, 

der anvendes i det nationale datagrundlag i dag. På det specialiserede voksenområde, hvor der er størst udfordrin-

ger med at etablere et nationalt datagrundlag, kunne 56 kommuner godkende alt data for det seneste år i 2020, hvil-

ket steg til 77 kommuner i 2021, og parterne er enige om i fællesskab at understøtte, at denne udvikling skal fort-

sætte for at sikre nationale statistikdata for alle kommuner.  

Parterne er enige om at drøfte nærmere, hvordan det på udvalgte statistikker på voksenområdet kan afprøves, om 

kvartalsmæssige godkendelsesprocesser og offentliggørelser af statistik kan sikre bedre og mere dækkende data. 
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1. Indledning

Regionerne har i de seneste år stået i en ekstraordinær situation som følge af udviklingen af smitten 
med coronavirus og følgerne af COVID-19. Sundhedsvæsenet har leveret en ekstraordinær indsats 
og har formået hurtigt og fleksibelt at omstille sig i takt med epidemiens udvikling. Regionerne har 
endvidere taget et stort ansvar med bl.a. en historisk omfattende og hurtig vaccinationsindsats, etab-
lering og drift af testindsatsen og indkøb af værnemidler. Senest har sundhedsvæsenet aktivt bidraget 
til donationen af medicin og udstyr som følge af situationen i Ukraine. 

Det danske samfund er på kort tid gået fra en sundhedskrise til en alvorlig sikkerhedspolitisk krise. 
Som følge af den sikkerhedspolitiske krise har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier ind-
gået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være be-
grænsede rammer. Det medfører svære prioriteringer. 

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er be-
hov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriterin-
ger, så regionerne bidrager til at aktiviteten dæmpes. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at 
det aftalte anlægsniveau skal ses i lyset af den særlige situation. 

Parterne er enige om, at der skal samles op på erfaringerne fra COVID-19, herunder nye samarbejds-
former, effektiv omstilling og anvendelse af nye teknologier, og at der skal være et beredskab for 
håndteringen af COVID-19 og andre smitsomme sygdomme i de kommende år baseret på en fleksibel 
kapacitetsanvendelse og mulighed for aflastning uden for sygehusene. Et stærkt samarbejde mellem 
regioner, kommuner og praksissektoren vil også fremadrettet være afgørende for en effektiv epidemi-
håndtering. 

Regeringen har den 20. maj 2022 indgået en meget bred politisk aftale i Folketinget om en sundheds-
reform, der løfter indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gør sundhedsvæsenet mere sammenhæn-
gende og robust. Med aftalen er partierne enige om, at en styrket indsats for særligt ældre, menne-
sker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser forudsætter en omstilling af sundhedsvæsenet 
med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen, herunder almen praksis, så behovet for sygehus-
behandling samtidig forebygges og nedbringes. Omstillingen indebærer strukturelle tiltag, der skal 
sikre sammenhæng for patienterne på tværs i sundhedsvæsenet og et styrket samarbejde mellem sy-
gehus, kommune og almen praksis også forankret i de nye sundhedsklynger. Parterne er enige om, at 
regionerne og kommunerne spiller en central rolle i omstillingen til det nære sundhedsvæsen.  
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Regeringen og Danske Regioner er enige om at styrke fødselsområdet med afsæt i den fælles ud-
møntningsaftale. Parterne vil følge op på implementeringen af initiativerne.  

Den demografiske udvikling indebærer, at der i disse år kommer flere ældre og et generelt øget be-
handlingsbehov i sundhedsvæsenet. Med aftalen sikres der finansiering af de medfølgende udgifter, 
når der som følge af den demografiske udvikling kommer flere patienter, herunder medicinudgifter.  
 
Løftet af økonomien kommer oven på en markant prioritering af sundhedsvæsenet i økonomi- og fi-
nanslovaftalerne for 2020 til 2022, og senest en bred politisk aftale om en sundhedsreform.  
 
Samtidig oplever regionerne et udgiftspres på en række områder. Parterne er enige om, at det er det 
enkelte regionsråd, der har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien. Regeringen 
støtter op om regionernes indsats. 

Der er samtidig enighed om, at den ekstraordinære indsats med håndteringen af COVID-19 ikke må 
fortrænge øvrige udgifter på sundhedsområdet i 2022.  
 
Parterne er enige om, at regionerne spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling og for den regionale 
udvikling ved at sikre velfungerende kollektiv trafik, let adgang til uddannelser og beskyttelse mod 
jordforurening. Krisen i Ukraine har endvidere understreget behovet for en fælles indsats for at sikre 
uafhængighed fra russisk gas og at sætte yderligere fart på den grønne omstilling. 
 

2. Regionernes økonomiske rammer for 2023 
 
Rammen for de regionale driftsudgifter er fastsat med udgangspunkt i det regionale delloft for sund-
hedsområdet i 2023 og det regionale delloft for driftsudgifter til regional udvikling i 2023. Med aftalen 
løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med 1,0 mia. kr. i 2023. 
 
Der er med aftalen derudover forudsat et teknologibidrag på 400 mio. kr., som regionerne frigør, og 
som prioriteres til øget behandlingskapacitet i regionerne. Som led i teknologibidraget er der enighed 
om en målsætning om, at regionerne omprioriterer ressourcer fra administration til patientnær sund-
hed og borgernære opgaver. Regionerne har endvidere en målsætning om at levere konkrete ind-
købsbesparelser for 1 mia. kr. i perioden 2020-2025, svarende til 200 mio. kr. årligt. 
 
Der frigøres desuden 287 mio. kr. (23-pl) årligt frem mod 2025 gennem en bedre tilrettelæggelse af 
patientbehandlingen til gavn for både patienter og økonomi i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 
jf. økonomiaftalen for 2017. Halvdelen fastholdes i den enkelte region til øget behandlingskapacitet. 
De resterende 143,5 mio. kr. er med økonomiaftalen for 2023 prioriteret til ny sygehusaktivitet. Gevin-
sterne ligger ud over det aftalte teknologibidrag. 
 
For at understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer er regeringen og 
Danske Regioner enige om at prioritere 40 mio. kr. i 2023 i regionerne målrettet opstartsarbejdet i de 
nye sundhedsklynger, der etableres pr. 1. juli 2022. 



 Aftale om regionernes økonomi for 2023
 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2023 ꞏ Juni 2022 35 

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er be-
hov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriterin-
ger, så regionerne i 2023 bidrager til, at aktiviteten dæmpes. Regeringen og Danske Regioner er der-
for enige om, at det fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter (brutto) udgør 2,1 mia. kr. i 
2023 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Hertil indgår et løft på 50 mio. kr. i 2023 
til investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne og investeringer i IT og medicoudstyr på 800 mio. 
kr. 

Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2023 
svarende til 4,0 mia. kr. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat reali-
seres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer. Med aftalen fastsættes dermed et 
samlet niveau for de regionale anlægsudgifter på 6,95 mia. kr. i 2023. Regeringen og Danske Regio-
ner er enige om, at det aftalte anlægsniveau skal ses i lyset af den særlige situation. Regeringen har 
desuden tilkendegivet, at man er indstillet på at sikre, at regionerne får dækket eventuelle nettomerud-
gifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. 
 
Der etableres en deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr. i 2023 vedr. offentligt-privat samarbejde, 
hvor der kan søges om dispensation for deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen. Puljen om-
fatter projekter, der har fået deponeringsfritagelse fra puljen i 2022. 
 
Der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag på 650 mio. kr. i 2023.  
 
Vedligeholdelse og modernisering i regionerne drøftes nærmere som led i forhandlingerne om regio-
nernes økonomi for 2024. Parterne er endvidere enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se 
på regionernes strukturelle likviditet. 

Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter i regionerne 

Med Aftaler om regionernes økonomi for 2021 og 2022 har parterne aftalt, at regionernes anvendelse 
af eksterne konsulenter skal nedbringes med 200 mio. kr. årligt i 2025 ift. 2020, heraf 150 mio. kr. i 
2023 og 175 mio. kr. i 2024. De frigjorte midler skal omprioriteres til at styrke behandlingskapaciteten i 
sundhedsvæsenet.  

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne fortsat skal have fokus på frigøre res-
sourcer til velfærd ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund 
enige om, at regionernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 50 mio. 
kr. i 2023, således at regionerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 250 mio. kr. i 2025 ift. 2020. 
Det medfører et øget prioriteringsrum på 50 mio. kr., der skal benyttes til at styrke og øge behand-
lingskapaciteten i sundhedsvæsnet. 

Indsatsen mod COVID-19 
Med økonomiaftalen for 2022 var der enighed om at følge op på de samlede COVID-19 relaterede 
mer- og mindreudgifter i regionerne i 2021. På baggrund af de endelige regnskaber er der enighed 
om, at regionerne kompenseres for 2,25 mia. kr. i 2022 vedr. nettomerudgifter i 2021. Det afspejler de 
opgjorte nettomerudgifter vedr. COVID-19, idet der samtidig er taget højde for afledte anlægsudgifter 
samt afledte direkte merudgifter til værnemidler mv. på kvalitetsfondsbyggerierne.  
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Kompensationen ligger ud over en allerede udbetalt kompensation vedr. 2021 på 11,6 mia. kr. til ind-
køb af værnemidler, Testcenter Danmark og vaccinationsindsatsen og 1,7 mia. kr. vedr. decentrale 
merudgifter kompenseret med økonomiaftalen for 2022. 

Regeringen og Danske Regioner er samtidig enige om, at regionerne tilføres i alt 1,25 mia. kr. i 2022, 
som vedrører afholdte udgifter i 2022.  

Herudover kompenseres regionerne løbende i 2022 for afholdte udgifter til køb af værnemidler og 
testkits mv. via Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) og til vaccinationsindsatsen via Sundheds-
ministeriet, herunder af hensyn til likviditeten i regionerne.  

Samtidig er regeringen og Danske Regioner enige om at gennemføre opfølgende drøftelser om den 
samlede håndtering af regionernes COVID-19 udgifter i 2022, når der er større klarhed over de sam-
lede udgifter vedr. 2022.  

Der er enighed mellem regeringen og Danske Regioner om, at regionerne kompenseres for opgjorte 
nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2022, herunder udgifter til afvikling af den udskudte akti-
vitet, så den ekstraordinære indsats ikke fortrænger øvrige udgifter på sundhedsområdet i 2022. De 
primære COVID-19 relaterede merudgifter for efteråret vil vedrøre vaccinationsberedskab og pukkel-
afvikling.  

Parterne er enige om, at der skal etableres en model for indkøb og lagerstyring af værnemidler, der 
sikrer en fortsat sikker og omkostningseffektiv forsyning af værnemidler til regioner og kommuner i en 
fremtidig krise med sigte på implementering fra 2023. Eventuelle merudgifter drøftes mellem parterne. 

Afvikling af udskudt behandling 
Regeringen og Danske Regioner indgik den 11. februar 2022 en aftale om afvikling af behandlingsef-
terslæb og normalisering af ventetider. Aftalen indeholder en fælles ambition om, at behandlingsefter-
slæbet på det planlagte, ikke tidskritiske område afvikles i løbet af 2022, men der er opmærksomhed 
på, at der kan være særlige omstændigheder eller forhold på enkelte områder.  

Regeringen og Danske Regioner vil i overensstemmelse med det aftalte hvert kvartal drøfte status for 
afviklingen af behandlingsefterslæbet på baggrund af skriftlig status fra regionerne. Situationen følges 
desuden månedligt i den nedsatte task force for afvikling af behandlingsefterslæb og normalisering af 
ventetider. Regeringen har tilkendegivet, at der vil blive sikret de nødvendige ressourcer til afvikling af 
den udskudte aktivitet. 

Kvalitetsfondsbyggerier 
Ni ud af de 16 kvalitetsfondsprojekter er nu fuldt ibrugtaget, fire er delvist ibrugtaget, og de resterende 
tre byggerier er i gang. Regionerne har som bygherrer ansvaret for at realisere kvalitetsfondsprojek-
terne inden for de udmeldte tilsagnsbetingelser, så der opføres fuldt funktionsdygtige og tidssvarende 
sygehuse. Regionerne foretager i den forbindelse de nødvendige prioriteringer, der sikrer styring og 
overholdelse af de fastlagte investeringsrammer og dermed klare rammer for de enkelte projekter. 

Regionerne vil fortsat gennemføre en tværgående indsats for at sikre videndeling på tværs af kvali-
tetsfondsbyggerierne særligt med henblik på udbredelse af viden og erfaringer fra de mest frem-
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skredne og ibrugtagne projekter til de mindre fremskredne. Det gælder i forhold til byggestyring og re-
alisering af potentialerne for bedre arbejdsgange og bedre teknologisk understøttelse af det sund-
hedsfaglige arbejde i de nye bygninger samt indflytningen og driften i nye bygninger.  

Regeringen noterer sig, at flere regioner oplever ekstraordinære udfordringer med kvalitetsfondspro-
jekter som følge af den aktuelle situation. Ekstraordinære udfordringer i konkrete projekter kan tages 
op med Sundhedsministeriet. 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at afklare en model for flytteudgifter, hvis der opstår 
ekstraordinære balanceproblemer afledt af indflytning i de store kvalitetsfondsbyggerier, jf. økonomiaf-
talen for 2020.  
 

3. Behandlingsomstilling, god opgaveløsning og beredskab  
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at understøtte en omstilling af sund-
hedsvæsnet med et større fokus på forebyggelse, tidligere indsatser og behandling uden for sygehu-
sene. Det er i den forbindelse centralt at følge op på erfaringerne fra håndteringen af COVID-19. 

Teknologibidrag 
I lyset af det begrænsede prioriteringsrum er parterne enige om, at teknologibidraget i 2023 ekstraor-
dinært udgør 400 mio. kr. som et finansieringsbidrag til prioritering af bedre behandling og kapacitet. 
 
Regionerne har fulde frihedsgrader til at tilvejebringe teknologibidraget gennem realisering af de lø-
bende gevinster ved at modernisere og udvikle opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behand-
lingsmetoder og forbedrede arbejdsgange. Der er enighed om, at gevinster ofte realiseres over en 
flerårig periode. 

Danske Regioner har udarbejdet en statusredegørelse, der beskriver, hvordan regionerne i løbet af 
2021 har arbejdet med realisering af omstilling og modernisering og udvikling af opgaveløsningen. 

Der er enighed om en række initiativer, der understøtter regionernes realisering af teknologibidraget 
for 2023, jf. boks 3.1. Der er samtidig enighed om, at implementeringen af initiativerne indgår som en 
del af regionernes langsigtede planlægning. 
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Parterne er endvidere enige om, at Danske Regioner skal fremsende en statusredegørelse for 2022 i 
maj 2023. 

Omstilling og nære sundhedstilbud  
Regeringen og Danske Regioner er enige om fortsat at understøtte en omstilling af sundhedsvæsenet 
med fokus på, at mere behandling skal forebygges og håndteres uden for sygehusene og i et styrket 
samarbejde på tværs af sektorer.  
 
Regionerne vil arbejde for en fortsat styrkelse af kvaliteten i behandlingen uden for sygehusene ved fx 
også at stille specialistrådgivning til rådighed for den kommunale hjemmesygepleje, herunder som led 
i den nationale kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen.  

Fremover vil sundhedsklyngerne også danne ramme for et fortsat tættere samarbejde om borgerne 
mellem bl.a. akutsygehuset, kommuner og almen praksis.  

Parterne er enige om, at regionerne har en vigtig rolle i forhold til både at sikre og understøtte nære 
sundhedstilbud. En styrkelse af de nære tilbud skal bidrage til at aflaste hospitalerne.  

Nærhedsfinansiering 
Parterne er enige om, at regionerne skal fortsætte arbejdet med at realisere intentionerne bag nær-
hedsfinansieringen, så der sikres sammenhæng og mere patientnær behandling til gavn for patien-
terne, og frigøres kapacitet på sygehusene. 
 
Nærhedsfinansieringen udgør 1,6 mia. kr. i 2023 og er betinget af, at regionerne lever op til de aftalte 

Boks 3.1 

Understøttende tiltag i økonomiaftalen for 2023 

 

 Bedre indkøb. Regionerne har en fælles indkøbsstrategi for 2020-2025, der indeholder ambitiøse 

målsætninger i forhold til værdiskabende og grønne indkøb, fortsat professionalisering og udvikling af det 

regionale indkøbssamarbejde, forsyningssikkerhed af kritiske varer og fortsat effektivisering. Regionerne har 

en målsætning om at levere konkrete indkøbsbesparelser for 1 mia. kr. i perioden 2020-2025, akkumuleret 

svarende til 200 mio. kr. årligt, med henblik på fortsat at skabe mere sundhed for pengene og råderum til 

regionernes økonomi.   

 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte samarbejdet om udvikling af det 

fællesoffentlige indkøb. 

 

 Fokuseret administration. De administrative medarbejdere har ydet en stor indsats under COVID-19 

indenfor bl.a. indkøb, planlægning, digitalisering, patientkommunikation mv. Regionerne har igennem flere år 

arbejdet med at målrette ressourcer fra administration til den patientnære sundhed og borgernære opgaver. 

Der er enighed om, at regionerne fortsat skal arbejde for at nedbringe administrationsudgifterne. 

 

Regionernes samlede udgifter til administration er for 2021 opgjort til 9,6 mia. kr. Udgifterne til administration 

på sundhedsområdet er 8,9 mia. kr. (23-pl), hvoraf 4,7 mia. kr. vedrører administration opgjort uden IT og 4,2 

mia. kr. vedrører IT. De regionale administrationsudgifter for 2020 var på 9,1 mia. kr. I 2020 var udgifterne til 

administration på sundhedsområdet 8,4 mia. kr. (23-pl), hvoraf 4,6 mia. kr. vedrører administration opgjort 

uden IT og 3,9 mia. kr. vedrører IT. 
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kriterier. De specifikke kriterier er dynamiske og kan udskiftes for efterfølgende år. Der er enighed om 
at videreføre de fire kriterier i 2023 for at sikre et vedvarende fokus på sammenhæng og omstilling 
samt en stabilitet i den regionale styring, jf. kriterium 1-4 i boks 3.2. 

 
Regionernes målopfyldelse for 2023 opgøres endeligt senest ultimo april 2024 og drøftes i forbindelse 
med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025. Regionerne beholder den udbetalte finansiering, 
hvis de lever op til målene, og ellers foretages en efterregulering, jf. boks 3.3. 

 
Parterne er enige om, at der ikke foretages en efterregulering vedrørende den udbetalte nærhedsfi-
nansiering for 2022 som følge af COVID-19. 

Parterne er endvidere enige om at evaluere modellen i 2024. 

Det nationale kvalitetsprogram 
Der er i forhold til det videre arbejde med kvalitet enighed om, at kvaliteten fortsat skal udvikles og 
styrkes til gavn for borgere og patienter. Sundhedsvæsenets aktører skal navigere efter fælles mål for 
kvalitet, og der skal være et styrket fokus på at understøtte det nære og sammenhængende sund-
hedsvæsen. Læring, værdi for patienten og effekten af den fælles indsats på tværs af sektorer er i 
centrum. Det nationale kvalitetsprogram, herunder bl.a. lærings- og kvalitetsteams og nationalt ledel-
sesprogram, skal understøtte udviklingen. 

Det fremadrettede arbejde på kvalitetsområdet drøftes i lyset af udfasning af Den Danske Kvalitets-
model. 

Boks 3.2  

Kriterier i nærhedsfinansiering for 2023 

1. Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger. 

2. Reduktion i sygehusaktivitet pr. kroniker (KOL og diabetes). 

3. Reduktion i andelen af somatiske indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse indenfor 30 dage. 

4. Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb. 

Boks 3.3  

Efterregulering af nærhedsfinansiering 

Antal opfyldte mål Nærhedsfinansiering (andel, der bliver i regionerne) 

0 0 pct. 

1 33 pct. 

2 67 pct. 

3+ 100 pct. 
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De Nationale Mål 
De Nationale Mål understøtter en udvikling i sundhedsvæsenet med fokus på de resultater, der har 
betydning for patienterne, og hvor der leveres mest sundhed for pengene. Regionerne har gennem 
lokalt definerede mål og indsatser forankret de nationale mål og tilhørende indikatorer som centrale 
elementer i regionernes kvalitetsforbedring og styring af sygehusene. Der er enighed om, at for sta-
tusrapporten i 2022 er temaet ulighed i sundhed.  

Udvikling af nye teknologiske og digitale løsninger 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at udvikling og udbredelse af nye teknologiske og digi-
tale løsninger er et centralt element i håndteringen af arbejdskraftsudfordringen i fremtiden. Nye må-
der at løse opgaverne på gennem teknologiske løsninger skal frigøre tid og arbejdskraft til at håndtere 
de flere patienter, der har behov for behandling i fremtiden. 

Regeringen og Danske Regioner er på den baggrund enige om at afsøge mulighederne for at etab-
lere en teknologifond, der kan understøtte udviklingen og implementeringen af teknologiske løsninger 
i sundhedsvæsenet. Afdækningen skal bl.a. se på internationale erfaringer, hvor sundhedsaktører fra 
forskningsverdenen og virksomheder er samlet om at skabe innovative løsninger i fremtidens sund-
hedsvæsen. 

Afdækningen skal ses i tæt sammenhæng med det aftalte arbejde med en 10-års plan for ny teknologi 
og automatisering af den offentlige sektor. Der afsættes 5 mio. kr. i 2023 til arbejdet. Regionerne og 
staten finansierer dette arbejde ligeligt. 

Læring fra COVID-19 og beredskab 
Regionerne har haft en afgørende rolle i håndteringen af COVID-19-pandemien, og det danske sund-
hedsvæsen har gennem COVID-19-pandemien stået i en ekstraordinær situation. Selvom COVID-19 
ikke længere i så høj grad præger det danske samfund, og Danmark står i en anden og bedre situa-
tion end tidligere under pandemien, er der globalt fortsat en aktiv pandemi.  
 
Forventningen er, at udbredelsen af coronavirus kan stige i efteråret og vinteren 2022/2023 som følge 
af sæson, og. vigende immunitet. Endvidere kan der komme nye virusvarianter, som kan ændre spil-
lereglerne for pandemien igen. Det er derfor afgørende, at der er et robust og skalerbart beredskab for 
håndteringen af COVID-19 og andre smitsomme sygdomme i de kommende år.  
 
Parterne er enige om, at det skalérbare beredskab bl.a. vil omfatte følgende:  
 
 Sygehuskapacitet. Den regionale beredskabsplanlægning skal sikre, at sygehuskapaciteten ind-

rettes fleksibelt til at håndtere fremtidige situationer med indlæggelsesbølger, bl.a. med henblik 
på behovet for at skulle udskyde behandlinger kan begrænses mest muligt.  
 
Parterne er enige om at understøtte en fleksibel kapacitetsanvendelse, bl.a. ved i fællesskab at 
se på muligheden for hurtige kompetenceforløb, der sikrer nødvendige kompetencer bl.a. inden 
for anæstesi- og intensivområderne. Regionerne sikrer, at der fortsat er beredskabsplaner, her-
under hvordan der sikres tilstrækkeligt personale på anæstesi- og intensivområderne. 
 
Det vil som led i håndteringen også ved kommende indlæggelsesbølger kunne være nødvendigt 
at udskyde visse behandlinger, og i den forbindelse foretage en sundhedsfaglig vurdering og pri-
oritering af, hvilke behandlinger, der haster mest.   
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I beredskabssituationer følges op på udviklingen i regi af Sundhedsstyrelsens task force for syge-
huskapacitet. Et stærkt samarbejde mellem regioner, kommuner og praksissektoren vil også 
fremadrettet være afgørende for en effektiv epidemihåndtering.  
 
Parterne er enige om at tage ved lære af de positive erfaringer, så disse inkluderes i det fortsatte 
beredskab samt håndtering af COVID-19 fremadrettet.. 
 

 Test og vaccine. Regeringen fremlægger inden sommerferien en strategi for den fortsatte co-
ronahåndtering, herunder en strategi for beredskabet for håndtering af test og vaccination af be-
folkningen i en fremadrettet epidemisituation. Parterne er enige om, at en strategi for vinteren  
2022/2023 er forudsætning for, at regionerne kan planlægge den fremadrettede indsats og levere 
et beredskab. 
 

 Epidemi- og kapacitetsovervågning. Regionerne har under COVID-19 pandemien dagligt indbe-
rettet ekstra oplysninger om indlagte personer samt belægningen på de danske sygehuse to 
gange dagligt. Disse har gjort det muligt løbende at følge pandemiens konsekvenser og belast-
ningen af sundhedsvæsenet.  
 
Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at få tilsvarende tidstro oplysninger via eksi-
sterende systemer som LPR3 og Sengepladser og Belægning (SOB), og dermed forenkle indbe-
retningen. Regionerne vil forsat samarbejde med Statens Serum Institut om sekventering af posi-
tive COVID-19 prøver med henblik på bl.a. at opspore nye virusvarianter. 
 

4. Nærhed og velfærd: Et stærkere sundhedsvæsen 

Et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen 
Regeringen har den 20. maj 2022 indgået en bred politisk aftale med størstedelen af Folketingets par-
tier om en sundhedsreform, der løfter indsatsen i det nære sundhedsvæsen og gør sundhedsvæsenet 
mere sammenhængende og robust. Med aftalen er partierne enige om, at en styrket indsats for sær-
ligt ældre, mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser forudsætter en omstilling af sund-
hedsvæsenet med fokus på indsatser i det nære sundhedsvæsen, herunder almen praksis, så flere 
kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet bl.a. gennem høj kvalitet og stærkere samarbejde på tværs 
af sundhedsvæsenet.     

Regeringen, Danske Regioner og KL vil i forlængelse af den politiske aftale indgå aftale om en fælles 
plan for udmøntning og implementering af den politiske aftale. Der påtænkes udmøntet 45 mio. kr. i 
2022, 111 mio. kr. i 2023, 116 mio. kr. i 2024, 116 mio. kr. i 2025, 113 mio. kr. i 2026 og 110 mio. kr. 
årligt fra 2027 og frem til regionerne til bl.a. omstilling til det nære sundhedsvæsen, øget lægedæk-
ning samt indsatser på det akutte område. Desuden påtænkes rammerne for en pulje på 4 mia. kr. i 
perioden 2023-2028 udmøntet til nærhospitaler, inklusive en delramme på 500 mio. kr. vedr. it, tekno-
logi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.   

En god start på livet 
Danske Regioner noterer sig, at regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 den 9. maj er 
enige om at styrke fødselsområdet med afsæt i aftalen om ’En god start på livet’. Med aftalen bliver 
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regionernes økonomi løftet med 100,0 mio. kr. i 2022, 100 mio. kr. i 2023, 104 mio. kr. i 2024 og 87,8 
mio. kr. fra 2025 og frem. I 2024 vil aftalepartierne bag finansloven for 2022 drøfte udmøntningen af 
de 62,2 mio. kr., der er afsat årligt fra 2025 og frem til indførelse af en ret til flergangsfødende og/eller 
mere personale. 

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der med udgangen af 2024 ansættes mere end 100 
flere ansatte (årsværk) på landets fødeafdelinger, herunder jordemødre. Parterne er endvidere enige 
om, at regionerne igangsætter lokale rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer, der skal understøtte til-
strækkeligt personale på fødegangene. Parterne er desuden enige om at udmønte de aftalte rettighe-
der i den politiske aftale, således at førstegangsfødende senest i starten af 2023 får mulighed for, ef-
ter konsultation med sundhedspersonalet, at vælge om de vil hjem efter fødslen, eller om de vil be-
nytte sig af en ret til to døgns barselsophold på hospitalet. Fødende, som udskrives inden for 24 timer, 
og hjemmefødende, tilbydes ret til hjemmebesøg af kvalificeret sundhedspersonale dagen efter ud-
skrivningen. 

Regeringen og Danske Regioner vil i samarbejde foretage en løbende opfølgning på implementerin-
gen af initiativerne fra aftalen i overensstemmelse med den fælles udmøntningsaftale.  

Psykiatri  
Regeringen har igangsat arbejdet med en samlet 10-års plan for psykiatrien. Psykiatrien oplever sær-
ligt for børn og unge et pres som følge af et stigende antal henvisninger. I januar 2022 offentliggjorde 
Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen et fagligt oplæg til planen. Psykiatrien er en del af det samlede 
sundhedsvæsen. Derfor skal arbejdet med 10-års planen for psykiatrien ses i sammenhæng med løs-
ningerne i regeringens forslag til en sundhedsreform for det samlede sundhedsvæsen. De kommende 
sundhedsklynger vil spille en vigtig rolle ift. at sikre psykiatriske patienter et sammenhængende be-
handlingsforløb på tværs af regioner og kommuner, og med nærhospitalerne vil sundhedsvæsenet 
rykke tættere på borgerne til gavn for borgere med både psykiatriske og somatiske lidelser. Kommissi-
onen for robusthed i sundhedsvæsenet skal desuden komme med anbefalinger til løsninger, der skal 
håndtere udfordringerne vedrørende personalekapacitet i sundhedsvæsenet, herunder også psyki-
atrien. 

Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat en ramme på 600 mio. kr. årligt til en styrkelse af 
kapaciteten og en forbedring af normeringerne i psykiatrien, herunder i retspsykiatrien. Regeringen og 
Danske Regioner indgik den 15. maj 2020 en aftale om udmøntningen, hvori midlerne i overvejende 
grad prioriteres til mere personale og investeringer i udbygning af kapacitet. Det indgik i aftalen, at pri-
oriteringen skulle ses i sammenhæng med arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien, som skal 
sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder, 
samt at status for implementering og resultater løbende drøftes mellem parterne. Parterne noterer sig, 
at de prioriterede midler fra Aftalen om finansloven for 2020 til psykiatrien er afspejlet i regioner-nes 
budgetter, regnskaber og en øget kapacitet i psykiatrien. Midlerne anvendes inden for de aftalte krite-
rier mellem regeringen og Danske Regioner, herunder fx til at ansætte flere medarbejdere, udvide 
sengekapaciteten, etablere flere ambulante initiativer, oprette ekstra pladser på Sikringsafdelingen 
mv. Regionerne har yderligere løftet psykiatrien og planlagt videreudvikling af indsatsen i forlængelse 
af aftalen om en styrket psykiatri.   

I perioden 2020-2023 er der afsat ca. 150 mio. kr. årligt til anlægsinvesteringer, hvorefter beløbet vi-
dereføres på driftsrammen. Parterne er enige om, at det driftsmæssige løft skal bidrage til at under-
støtte de prioriterede områder i en 10-års plan for psykiatrien. Regionerne har således planlagt an-
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vendelse af midlerne til bl.a. etablering af udgående og mobile teams samt øge normeringen i bl.a. 
børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på bl.a. at øge behandlingskvaliteten hos de sværest psy-
kisk syge børn og unge og bidrage til flere og bedre terapeutiske tiltag og aktiviteter. Desuden vil ind-
satsen kunne understøtte udvikling af tværfagligt samarbejde og kvalitetsudvikling. Samtidig anven-
des midlerne til driftsudgifter til udvidelsen af Sikringen, ligesom der ibrugtages nye specialiserede af-
snit til spiseforstyrrelser, rehabilitering og retspsykiatri.  

Parterne er enige om, at den planlagte udmøntning af initiativer som følge af det driftsmæssige løft 
skal ses i relation til arbejdet med 10-års planen for psykiatrien. 

Der er forsinkelser i nogle anlægsprojekter. Regionerne sikrer afløbet af de afsatte anlægsmidler og 
den tilsvarende kapacitetsudvidelse med dertilhørende stigende driftsudgifter i regionerne. 

Et samlet dobbeltdiagnosetilbud 

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der er brug for at sikre en mere sammenhæn-
gende og helhedsorienteret behandling for mennesker, der har brug for behandling af både psykisk 
lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose). Der er på den baggrund enighed om, at der fra 2024 skal påbe-
gyndes en trinvis ibrugtagning af et regionalt forankret samlet dobbeltdiagnosetilbud for patienter, der 
har en psykisk lidelse, der kræver behandling i den regionale psykiatri. For nogle patienter vil det imid-
lertid være mere hensigtsmæssigt, at de fortsætter i et kommunalt misbrugstilbud. Den enkeltes be-
hov vil blive vurderet i forbindelse med visitationen til dobbeltdiagnosetilbuddet i samarbejde med pati-
enten.  

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil inden udgangen af 1. kvartal 2023 på baggrund af en bred 
inddragelse af eksperter, som bl.a. udpeges efter indstilling fra Danske Regioner og KL, udarbejde en 
faglig visitionsretningslinje, som skal indeholde en nærmere beskrivelse og afgrænsning af, hvilke pa-
tienter der bør omfattes af det nye tilbud, og som skal anvendes i forbindelse med den regionale visi-
tation til tilbuddet. Det vil fortsat være kommunen, som skal visitere til kommunal misbrugsbehandling. 
Arbejdet følges af en følgegruppe med deltagelse af Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet, So-
cial- og Ældreministeriet og Finansministeriet. Økonomioverførslen fra kommuner til regioner forbun-
det med opgaveomlægningen afklares, når visitationsretningslinjen er færdig, og der dermed er klar-
hed over målgruppen i det nye samlede dobbeltdiagnosetilbud. 

1.000 flere sygeplejersker 
Regeringen og Danske Regioner indgik den 10. januar 2020 aftale om at øge antallet af sygeplejer-
sker på de somatiske og psykiatriske sygehuse med 500 sygeplejersker i 2020 og yderligere 500 sy-
geplejersker i 2021. 

Opgørelsen af beskæftigelsen på offentlige sygehuse viser en stigning på 1.009 fuldtidsbeskæftigede 
sygeplejersker. Derudover kommer en stigning på 111 fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker med fx en 
kandidatuddannelse. Efterfølgende opgørelser af beskæftigelsen på offentlige sygehuse i 2021 viser 
et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker afledt af den ekstraordinære situation i sund-
hedsvæsenet i efteråret og vinteren 2021, herunder sygeplejerskekonflikten. Regionerne har igangsat 
en række initiativer, som skal understøtte øget rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, således 
at antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker hurtigst muligt vil komme tilbage på det tidligere ni-
veau.  
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Parterne er enige om at følge udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker på sygehu-
sene, opgjort som beskrevet i aftale af 20. januar 2020, som led i aftale om afvikling af efterslæb og 
normalisering af ventetider, herunder i den nedsatte task force på området. 
 

Uddannelse og praktik 
Regionerne varetager en vigtig samfundsopgave i form af praktik og klinisk uddannelse i de sund-
hedsrettede uddannelser. Samspillet mellem praktik og uddannelse er vigtigt og med til at sikre, at ud-
dannelserne finder sted med afsæt i patienterne og med de opgaver og samarbejdsrelationer, som 
kendetegner den hverdag, man skal arbejde i som færdiguddannet. Samarbejdet mellem regioner og 
uddannelsesinstitutioner er en styrke og kvalitet, og er med til at sikre uddannelsen af velkvalificeret 
sundhedspersonale til det samlede sundhedsvæsen.  

I lyset af den nuværende situation med mangel på arbejdskraft er det vigtigt at prioritere gode uddan-
nelser, der afspejler behovene på arbejdsmarkedet. Uddannelserne skal være et godt fundament for 
nyuddannede samt understøtte rekruttering til sundhedsvæsenet. Der er derfor enighed om, at det i 
Nationalt Partnerskab for Professionsuddannelserne på Velfærdsområdet skal drøftes, hvordan der 
kan skabes bedre sammenhæng og dialog mellem uddannelsesinstitutioner og praktiksteder. Profes-
sionsskolerne har udarbejdet sektorplaner for at implementere aftalen om udflytning af videregående 
uddannelsespladser. I sektorplanerne indgår derfor professionshøjskolernes planer for at implemen-
tere aftalens mål om udflytning af 1.000 uddannelsespladser og en øgning på 1.000 uddannelses-
pladser. Der er enighed om, at sektorplanerne følges i Nationalt Partnerskab for Professionsuddannel-
serne på Velfærdsområdet med henblik på at understøtte, at planerne afspejler efterspørgslen og be-
hovene samt efterfølgende kan gennemføres og implementeres.   

Behandlingsråd 
I forbindelse med aftalen for regionernes økonomi for 2022 blev regeringen og Danske Regioner 
enige om at sætte styrket fokus på ulighed i sundhedsvæsenet. Der blev afsat 4 mio. kr. årligt til, at 
der i regi af Behandlingsrådet under Danske Regioner fremadrettet løbende gennemføres analyser 
med henblik på at afdække og belyse eventuel ulighed i behandling eller tilbud for patientgrupper. 

Sundhedsministeriet og Danske Regioner er i dialog med Behandlingsrådet vedrørende temaet for 
analysen i 2022. Behandlingsrådets årlige analyse påtænkes offentliggjort på Behandlingsrådets 
hjemmeside i januar det følgende år.  
 
Medicin 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at sikre både effektiv og sikker brug af 
medicin. Apotekerne befinder sig tæt på borgerne, og apotekerne kan varetage flere opgaver end de 
gør i dag fx inden for medicinhåndtering, reduceret medicinspild og mindsket risiko for medicinfejl. Det 
kan bidrage til at aflaste fx sygeplejersker og læger i det nære sundhedsvæsen og kan understøtte 
øget patientsikkerhed og tilgængelighed. Som det fremgår af aftale om Sundhedsreform fra 20. maj 
2022, er aftalepartierne enige om, at der som et første skridt nedsættes en hurtigt arbejdende arbejds-
gruppe, der skal se på, hvilke opgaver apotekerne med fordel kan varetage, fx dosisdispensering og 
øget mulighed for substitution. Arbejdsgruppen kan yderligere se på, hvilke muligheder der –  under 
hensyn til patientsikkerheden mv. – er for indførsel af generisk ordination. Arbejdsgruppen skal afrap-
portere senest primo 2023. Danske Regioner bakker op om dette arbejde og vil blive inddraget tæt 
heri. Parterne er desuden enige om, at Lægemiddelstyrelsen vil gennemføre flere revurderinger af 
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medicintilskud med henblik på at understøtte et rationelt forbrug af lægemidler.   
 
Screening og udredning på brystkræftområdet 
På brystkræftområdet er der kapacitetsudfordringer inden for bl.a. screening og udredning. Med di-
mensioneringsplanen for speciallægeuddannelsen for 2022-2023 er der aftalt et løft i antallet af ho-
veduddannelsesforløb inden for radiologi. Regeringen og Danske Regioner er enige om yderligere at 
øge antallet af hoveduddannelsesforløb i radiologi fra 2023 med særligt fokus på lægedækningstru-
ede områder. Regionerne vil samtidig arbejde med at sikre, at den nuværende kapacitet på landsplan 
anvendes bedst muligt på tværs af regionerne. Parterne er i den forbindelse opmærksomme på udfor-
dringen med pres på kapaciteten til udredning og diagnostik, bl.a. på grund af mangel på radiologiske 
speciallægekompetencer, som gør sig gældende generelt i sundhedsvæsenet. 
 

5. Digitalisering 
 
Danmark har siden årtusindeskiftet været igennem en digital omstilling af den offentlige service. Fæl-
les løsninger som Borger.dk, Virk.dk, Sundhed.dk, Digital Post, NemID og nu MitID gør hverdagen 
nemmere for borgere og virksomheder, hjælper myndighederne med at yde en god offentlig service 
og danner et solidt grundlag for fremtidens digitale udvikling.  

Med økonomiaftalerne for 2023 sætter regeringen, KL og Danske Regioner en ny fælles retning for 
digitaliseringen af Danmark i de kommende år og igangsætter tiltag, som skal høste gevinsterne af 
digitalisering og sikre den videre drift af vores fælles it-infrastruktur. 

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2022-2025 
Med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at 
videreføre arbejdet med digitaliseringen af Danmark. Det er strategiens vision, at digitalisering bliver 
et centralt værktøj i indsatsen mod de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for. Der 
igangsættes 28 konkrete initiativer, der skal understøtte en mere sammenhængende digital offentlig 
sektor for alle uanset digitale kompetencer, bidrage til at digitalisering kan afhjælpe manglen på ar-
bejdskraft og til den grønne omstilling, og understøtte at der samtidig etableres et stærkt digitalt fun-
dament for den videre digitale udvikling – til gavn for den enkelte borger, medarbejderne, virksomhe-
der og til gavn for samfundet som helhed.  

Med bl.a. nye digitale samtykke- og fuldmagtsløsninger tager den fællesoffentlige digitaliseringsstra-
tegi de næste skridt i udviklingen af fælles løsninger, der skal gøre det lettere for borgere og pårø-
rende at navigere i den digitale offentlige sektor. Derudover styrkes arbejdet med digital inklusion, li-
gesom dataunderstøttelsen af den grønne omstilling, herunder grundlaget for styrket cirkulær øko-
nomi, prioriteres.  

Endelig er parterne enige om at fortsætte arbejdet med at give den enkelte borger et bedre digitalt 
overblik over oplysninger, som det offentlige har om den pågældende. 

Nye teknologiske løsninger til at understøtte manglen på arbejdskraft 
Nye teknologiske løsninger som fx automatisering, kunstig intelligens og robotteknologi, implemente-
res i stadig større grad i den offentlige sektor, men der er et stort potentiale for at få endnu mere ud af 
de nye teknologiske løsninger.  



Aftale om regionernes økonomi for 2023 
 

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2023 ꞏ Juni 2022 46 

Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at igangsætte en 10-årsplan for ny teknologi 
og automatisering af den offentlige sektor, der skal bidrage til at afhjælpe den forventede mangel på 
arbejdskraft til bl.a. den borgernære velfærd. Parterne har som fælles ambition at frigøre ressourcer 
svarende til 10.000 årsværk over 10 år. 

Regeringen afsætter en økonomisk ramme på 100 mio. kr. til at understøtte den digitale omstilling i 
stat, kommuner og regioner i perioden 2023-2025. Parterne er enige om, at kommuner og regioner, 
der modtager tilskud fra puljen, bidrager med egne midler svarende det tilskud, de modtager. De prio-
riterede indsatser skal målrettes områder, hvor teknologien er moden.  

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af 
faglige eksperter og forskningsmiljøer på området, som skal rådgive parterne i arbejdet med at ud-
brede teknologi i de udvalgte områder. 

Et styrket fundament for fremtidens fællesoffentlige infrastruktur 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre en stabil overgang til fremtidens fællesof-
fentlige digitale infrastruktur og styrke forvaltningen og fundamentet for de fællesoffentlige infrastruk-
turløsninger. Det indebærer en omkostning til projektindsatser, support og stabil drift på samlet set 
86,5 mio. kr., heraf 34,6 mio. kr. til kommunerne og 17,3 mio. kr. til regionerne. Samarbejdet om den 
fællesoffentlige digitale infrastruktur vil herudover løbende kræve lokale investeringer af staten, kom-
munerne og regionerne.  

Som led i forvaltningen af de fællesoffentlige digitale infrastrukturløsninger samt sundheds-it-infra-
strukturen, er parterne enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på at øge transparensen 
samt se på de fremtidige rammer og incitamenter for finansieringsstrukturen. 

Et sammenhængende sundhedsvæsen  
Regeringen, KL og Danske Regioner er derudover enige om at videreføre arbejdet for den digitale 
omstilling af sundhedsvæsenet. Det skal ske ved at forlænge Strategi for digital sundhed 2018 til 2022 
til og med 2024 og inden for denne ramme igangsætte og implementere en række konkrete digitalise-
ringsprojekter.  

Det gælder indsatser vedr. en national app-guide, bedre brug af data til kvalitetsudvikling, en styrket 
indsats for telemedicin, modernisering af meddelelser og sygdomsklassifikationer på tværs af sund-
hedsvæsnet samt arbejdet med Et samlet Patientoverblik og bedre digital adgang for forældre til 
børns data. Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi videreudvikles sundhedsjourna-
len og MinSundhed, så det bliver lettere for borgere, pårørende og sundhedspersonale at tilgå og få 
overblik over sundhedsoplysninger. Dertil er parterne enige om fortsat at styrke sundheds-it infrastruk-
tur med 105,3 mio. kr. i 2023 og sundhed.dk med 115,0 mio. kr. i 2023. 

Cybersikkerhed 
Med vores høje grad af digitalisering følger også en sårbarhed over for ondsindede aktører, der 
forsøger at udnytte svaghederne i vores digitale infrastruktur på tværs af den offentlige sektor. Det 
stiller stadig større krav til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed og til at sikre, at vores 
samfundskritiske funktioner er beskyttet.  
 
Regeringen og Danske Regioner er på den baggrund enige om at målrette 50 mio. kr. af regionernes 
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anlægsramme til at styrke arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i og på tværs af regionerne.  
 

6. Klima og grøn omstilling 
 
Regeringen har med Klimaloven forpligtet Danmark til at have reduceret sine drivhusgasudledninger 
med 70 pct. i 2030. Dette kræver en markant fælles indsats, hvor regionerne spiller en vigtig rolle.  
Konflikten i Ukraine har endvidere understreget behovet for grøn omstilling med henblik på at sikre 
uafhængighed af russisk gas. 
 
Regionerne gør allerede i dag en stor indsats. Det afspejles bl.a. i tilslutning til klimapartnerskabet 
DK2020, hvor regionerne arbejder aktivt for, at Parisaftalens ambitionsniveau kan efterleves. 

Samarbejde og koordination 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at samarbejde om klima og den grønne omstilling i det 
Grønne Samarbejdsudvalg, hvor regionerne medvirker aktivt i arbejdet og bidrager med input på bag-
grund af regionale erfaringer. Regionerne arbejder aktivt for at nedbringe klimaaftrykket i de enkelte 
regioners geografi. Det sker med afsæt i eksisterende partnerskaber og samarbejder med blandt an-
dre kommunerne. Her samarbejdes aktuelt om indsatser i forhold til cirkulær økonomi, genanven-
delse, grøn transport, energiplanlægning, energieffektivisering, klimatilpasning m.m.  

I Grønt Samarbejdsudvalg samarbejdes der desuden om den grønne omstilling på regionernes hospi-
taler og institutioner. Det gælder bl.a. energiomstilling, grønne indkøb, cirkulære løsninger, samt regu-
latoriske barrierer for omstillingen til grønne hospitaler. 

Knaphed på råstoffer og den stigende efterspørgsel betyder, at vi skal fremtidssikre den danske rå-
stofforsyning. Parterne er enige om at samarbejde om at tilvejebringe data og viden om mængder og 
kvaliteter af råstoffer og genanvendelige materialer som grundlag for at fremme bæredygtig ressour-
ceanvendelse og råstofforsyning. 

Grøn omstilling af kollektiv trafik 
Regeringen og Danske Regioner har indgået klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik, hvor re-
gionerne har forpligtet sig til, at alle nye udbud af busser på regionale ruter fra 2021 skal være CO2-
neutrale eller nulemissionsbusser.  

Med Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på 250 mio. kr. i perioden 2022-2026 til flere grønne 
busser og mere grøn flextrafik, der skal understøtte, at regionerne kan efterleve og implementere 
samarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik.  
 
Udfasning af olie- og gasfyr i regionale bygninger 
Den aktuelle situation i Ukraine har understreget behovet for konvertering væk fra fossile brændsler - 
både af hensyn til klimaet og til dansk forsyningssikkerhed. 
 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der er behov for en markant grøn omstilling i de 
kommende år, hvilket kræver udfasning af den fossile opvarmning fra olie og gasfyr i offentlige byg-
ninger. Danske Regioner vil derfor, ligesom staten, i foråret 2023 fremlægge en plan for udfasningen 
af olie- og gasfyr. 
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Energieffektive bygninger og CO2-reduktioner  
Regionerne har sat en målsætning om at reducere CO2–udledningen fra bygningsdrift og optimeret 
transport med 75 pct. i 2030 i forhold til 2018. Bygninger står i dag for en betydelig del af Danmarks 
CO2-aftryk, og regionerne bidrager til den grønne omstilling ved at energieffektivisere de regionale 
bygninger.  
 
For at understøtte regionernes arbejde med at reducere CO2-udledninger samarbejder regionerne og 
Danske Regioner med Energistyrelsen og KL om at videreudvikle og forbedre Energi- og CO2-regn-
skabet. Konkrete data er afgørende for den enkelte regions mulighed for at planlægge og træffe de 
rigtige klimapolitiske beslutninger, der skal understøtte, at den grønne omstilling sker på en samfunds-
økonomisk hensigtsmæssig måde. 
 
Grønne offentlige indkøb 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fortsætte samarbejdet om den grønne omstilling 
af det offentlige indkøb. Parterne er enige om, at der skal bl.a. kan fokuseres på samarbejdet om 
grønne krav til leverandører, kompetenceudvikling af indkøbere og indkøbsanalyser. Samtidig er par-
terne enige om at videreudvikle metoden til beregning af klimaaftryk fra det offentlige indkøb.  
 
Der er i regionerne fokus på at efterspørge miljømærkede produkter, ligesom regionerne arbejder for 
at anvende totalomkostningsbetragtninger, når de udbyder opgaver, hvor det giver mening. Parterne 
er enige om at sikre videndeling og dialog om, hvor der med fordel kan stilles krav om miljømærker og 
udvikles yderligere TCO-værktøjer. 
 

7. Regional udvikling 
 
Regionerne spiller en central rolle i at sikre en regional udvikling, der understøtter et bæredygtigt og 
sammenhængende Danmark. Dette gør de særligt ved at sikre velfungerende infrastruktur og kollektiv 
trafik og mobilitet, nem adgang til vigtige uddannelser og beskyttelse mod jordforurening. 
 

Miljø 

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne skal fortsætte deres vigtige arbejde med 
at afværge og oprense jordforurening med henblik på at beskytte grundvandet, natur og miljø og men-
neskers sundhed. 
 
Regeringen prioriterede derudover 630 mio. kr. med finansloven for 2021 til understøttelse af regio-
nernes opgave med oprensning af generationsforureninger. Midlerne er afsat over fem år og kan prio-
riteres til at iværksætte oprensning af de første forureninger samtidig med, at der iværksættes forbere-
dende arbejde og foreløbige foranstaltninger på de næste.  

Som led i DUT-aftale ifm. ændring af kvalitetskriterierne for jord og grundvand for PFAS forbindelser 
er der enighed om, at regionerne kompenseres med 20 mio. kr. årligt fra 2023 til en øget indsats for 
oprensning af forurenet jord. 
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Uddannelse 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der skal være fagligt og økonomisk bæredygtige ud-
dannelsestilbud i hele landet, hvilket kræver en fælles indsats, hvor regionerne spiller en vigtig rolle.  
 
Som led i Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser af 10. juni 
2021 har regionerne fremover fået en vigtig rolle ift. at fastsætte institutionernes kapaciteter, herunder 
minimumskapaciteter i udkantsområder fra skoleåret 2026/27. Aftalen indeholder også en ny elevfor-
delingsmodel, hvor regionerne skal fordele de elever, som det centrale fordelingsmodul ikke kan finde 
pladser til. 

Kollektiv trafik 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der i 2022 udbetales kompensation til de regio-
nale trafikselskaber for merudgifter og mindreindtægter, som direkte følger af COVID-19 restriktioner 
inklusive en overgangsperiode i februar 2022. Parterne er således enige om, at der med aftalen udbe-
tales kompensation svarende til 0,2 mia. kr. Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige 
om at drøfte håndtering af de regionale trafikselskaber for 2022 primo september 2022, når der er 
større klarhed om selskabernes situation lyset af udfasningen af COVID-restriktioner. 

I forlængelse af den politiske aftale om infrastrukturplanen, meddeles en generel dispensation til i pe-
rioden 2023-2030 at kunne optage 40-årige lån til infrastrukturinvesteringer i lokalbanerne mod i dag 
25-årige lån. 

Som led i DUT-aftale ifm. etablering af en digital MaaS-app i regi af Rejsekort & Rejseplan A/S kan 
der i perioden 2023-2031 inden for en ramme på 550 mio. kr. efter ansøgning meddeles dispensation 
til, at de regionale trafikselskaber kan optage lån til at finansiere likviditetsbehovet, der følger af udvik-
ling, implementering og dobbeltdrift uden samtidig deponeringsforpligtelse hos de deltagende kommu-
nale og regionale ejere bag trafikselskaberne. 

 
Bedre vilkår for sundhedsforskning 

Parterne er enige om, at forskning spiller en central rolle i udviklingen af fremtidens patientbehandling. 
Som aftalt i sundhedsreformen vil Sundhedsministeriet give lovgivningen på sundhedsforskningsom-
rådet et eftersyn i efteråret 2022 med henblik på bl.a. at muliggøre eksplorative studier samt at styrke 
selvbestemmelsesretten. Regionerne vil samtidig sikre en mere ensartet fortolkning af reglerne på 
tværs af de regionale godkendelsesinstanser og præsentere de første resultater medio 2023. 

Parterne er herudover enige om, at det organisatoriske set up for godkendelse af forskningsprojekter 
og adgang til sundhedsdata skal forbedres, og at arbejdet forankres i det eksisterende samarbejde 
om at realisere ’Visionen for strategisk samarbejde om bedre brug af sundhedsdata’. Med Sundheds-
reformen er der derfor afsat 4 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 til at afprøve en national analyseplat-
form og digitale ansøgningsprocesser. 
 
 
 

8. Øvrige temaer 
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FNs verdensmål 
Regeringen og Danske Regioner er enige om at arbejde aktivt for FNs 17 verdensmål. Danmark er 
godt på vej, men parterne er enige om, at der skal ske mere, og at FNs verdensmål bl.a. kan bidrage 
til at sætte fokus på lighed i sundhed.  

Regeringen har i 2021 offentliggjort en handlingsplan for arbejdet med verdensmålene. Handlingspla-
nen er blevet til med bred interessentinddragelse, og regioner, civilsamfund, erhvervsorganisationer 
m.fl. har bidraget til arbejdet. Regeringen vil i 2022 præsentere en fremdriftsrapport, der gør status på 
arbejdet med verdensmålene. 
 

Den Sociale Investeringsfond  
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge finansieringen af Den Sociale Investe-
ringsfonds sekretariat til og med 2026. 

Styrket ledelse i den offentlige sektor 
Kompetente offentlige ledere er afgørende for opgaveløsningen og fastholdelsen af den offentlige 
sektor som en attraktiv arbejdsplads. Med bl.a. rekrutteringsudfordringer på tværs af den offentlige 
sektor, et ønske om mindre bureaukrati og mere faglighed, og med borgernes stigende forventninger 
til kvaliteten af velfærdsydelser, stilles der stadig større krav til ledere i kommuner, regioner og staten.  

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i fællesskab fortsat udvikle og styrke ledelse i den offentlige 
sektor. Derfor er parterne enige om at videreføre de nationale brugertilfredshedsundersøgelser, udvik-
ling af offentlig ledelse via fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøjer, motivationsundersøgelse af 
offentligt ansatte og den årlige ledelsesuge samt ledelsesambassadørskab. Der lægges op til regional 
medfinansiering af initiativerne på 2,3 mio. kr. i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024, 2,4 mio. kr. i 2025 og 1,7 
mio. kr. i 2026. Styregruppen bestående af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Finansministeriet, 
KL og Danske Regioner videreføres mhp. at aftale den nærmere udformning af initiativerne samt lø-
bende at følge op på fremdrift i initiativerne.  

Vikaranalyse 

Regeringen, KL og DR vil igangsætte et fælles analysearbejde, som skal undersøge, hvordan 
kommuner og regioner i dag anvender vikarer på de store velfærdsområder. Formålet er at analysere 
omfanget af forbruget af vikarer, hvad der driver brugen af vikarer, konsekvenser for ressourceforbrug 
og kvalitet samt mulige alternativer. 

 
Analysen vil skulle afrapporteres senest februar 2023, mens første delrapportering skal afsluttes i au-
gust 2022. Parterne er enige om, med afsæt i analysen, at drøfte, hvordan rammerne for, og brugen 
af, vikarer på de store kommunale- og regionale velfærdsområder kan indrettes mest hensigtsmæs-
sigt. 
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De økonomiske forudsætninger for regionernes økonomi i 2023 er beskrevet i boks 1-3. 

Bilag 1. Regionernes økonomi 
for 2023 

Boks 1 

Økonomiske forudsætninger vedrørende sundhed. 

 Der er fastlagt et maksimalt niveau for de regionale nettodriftsudgifter på sundhedsområdet 129.302,4 mio. kr. i 

2023, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv. 

 Der er med aftalen forudsat et regionalt Teknologibidrag på 400 mio. kr. i 2023, som regionerne frigør, og som 

prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet. Med aftalen prioriteres effektiviseringsgevinster i 2023 på 

143,5 mio. kr. (23-pl) fra kvalitetsfondsbyggerierne til ny sygehusaktivitet. 

 Det fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter (brutto) udgør 2,1 mia. kr. i 2023 med tillæg af afløb 

fra puljer med statsligt projekttilskud. Hertil indgår et løft på 50 mio. kr. i 2023 til investeringer i styrket cybersik-

kerhed i regionerne og investeringer i 2023 i IT og medicoudstyr på 800 mio. kr. Hertil kommer forudsat afløb på 

4,0 mia. kr. i 2023 vedrørende sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden. 

 Med aftalen om regionernes økonomi for 2023 er der enige om, at regionerne reducerer udgifterne til eksterne 

konsulenter med yderligere 50 mio. kr. i 2023, således at regionerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 250 

mio. kr. i 2025 ift. 2020. Det medfører et øget prioriteringsrum på 50 mio. kr., der skal benyttes til at styrke og øge 

behandlingskapaciteten i sundhedsvæsnet. 

 Det statslige bloktilskud udgør 109.998,0 mio. kr. i 2023, hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv. 

 Det statslige betingede tilskud (Nærhedsfinansiering) udgør 1.614,0 mio. kr. i 2023. 

 Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag 

udgør 20.983,0 mio. kr. i 2023, hvortil kommer regulering i medfør af DUT mv. Finansieringsloftet fordeles mellem 

regionerne på samme vis som bloktilskuddet for 2023. 

 I 2023 er 1 mia. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudgetterne for 

2023. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2023 indebære en modregning i regio-

nernes bloktilskud.

 En andel af regionernes bloktilskud i 2023 på ½ mia. kr. er betinget af, at regionernes budgetter for 2023 lever 

op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbyggeri med kvalitetsfondsstøtte) 

på 2,1 mia. kr. med tillæg af 50 mio. kr. i 2023 til investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne, investerin-

ger i 2023 i IT og medicoudstyr på 800 mio. kr. og afløb i 2023 fra puljer af statsligt projekttilskud. 
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Boks 2 

Økonomiske forudsætninger vedrørende regional udvikling 

 Der er fastlagt et maksimalt niveau for de regionale nettodriftsudgifter til det regionale udviklingsområde i 2023 på 

2.852,4 mio. kr., hvortil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.  

 

 Det statslige bloktilskud til regional udvikling udgør 2.173,1 mio. kr. i 2023, hvortil kommer reguleringer i medfør af 

DUT mv.  

 

 For 2023 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et 

grundbidrag på 118 kr. pr. indbygger, svarende til 699,1 mio. kr. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den 

regionale pris- og lønudvikling fra 2022-2023 på 2,4 pct. 

Boks 3  

Øvrige økonomiske forudsætninger 

 Pris- og lønudviklingen på sundhedsområdet fra 2022-2023 er fastsat til 2,5 pct. ekskl. medicin.  
 

 Pris- og lønudviklingen for det regionale udviklingsområde er fra 2022-2023 fastsat til 2,4 pct.  
 

 Pris- og lønudviklingen for det samlede regionale område fra 2022-2023 er fastsat til 2,4 pct. inkl. medicin.  
 

 Pris- og lønudviklingen for anlægsudgifterne fra 2022-2023 er fastsat til 1,6 pct. 
 



Bloktilskuds- 
aktstykket for 2023





Bilag

Finansministeriet. København, den 15. juni 2022.

a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til kom-
munerne for finansåret 2023 fastsættes til 75.015,7 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, jf.
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommuner-
ne for finansåret 2023 udgør balancetilskuddet -16.157,2 mio. kr.

I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
– at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede

beregningsgrundlag for 2020-2023 udgør 11,9 pct.
– at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 600,5 mio. kr. i 2023 til

kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.
– at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed

på 107,1 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.

– at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til en værdig ældrepleje på
1.122,8 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.

– at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet i
ældreplejen på 1.072,1 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.

– at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at yde et tilskud til Furesø Kommune på 32,1 mio.
kr. i 2023 som led i aftalen af 8. marts 2011 om økonomiske vilkår for sammenlægning mellem
Farum og Værløse Kommuner.

– at det kommunale bloktilskud forhøjes med 260,7 mio. kr. i 2022 som følge af DUT-sager på årets
lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4.197,9 mio. kr.
i 2022 som følge af reviderede skøn for kommunale overførselsudgifter i 2022 samt for pris- og
lønudviklingen.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 634,0 mio. kr. i
2022 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering af COVID-19.

– at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at forhøje rammen til skattenedsættelser med
tilskud efter § 17 e, stk. 3 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud med op til 26 mio.
kr. for 2023, såfremt de ansøgte skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen for

Aktstykke nr. 318 Folketinget -2021-2022
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2023 medfører en samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning. Vilkår for 
tilskud til skattenedsættelser inden for den forhøjede ramme følger bestemmelserne fastsat med 
udligningsreformen, jf. § 17 e i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

– at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til inden den 15. oktober 2022 at give tilsagn til
den enkelte kommune om at reducere den skattestigning for kommunen for 2023, der indgår
i beregningen af nedsættelsen af den enkelte kommunes statstilskud, jf. lov om nedsættelse af
statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

– at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til inden den 15. oktober 2022 at give tilsagn om
tilskud for årene 2023-2026 til kommuner, der søger om adgang til at nedsætte indkomstskatten
eller dækningsafgiften af erhvervsejendomme med tilskud.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 21,4 mio. kr. i
2023 til kommunal medfinansiering af overgang til ny digital infrastruktur.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 14,1 mio. kr. i
2023 til kommunal medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 11,8 mio. kr. i 2022
fra § 13.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 14,5 mio. kr. i 2022
fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til tilbageførsel af
omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data i 2022.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 235,5 mio. kr. i
2022 til et ekstraordinært særtilskud med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der
modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

– at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et ekstraordinært særtilskud til kom-
muner vedr. fordrevne fra Ukraine på 235,5 mio. kr. i 2022 fra § 13.91.12.90. Særtilskud til
kommuner vedr. fordrevne fra Ukraine for at understøtte økonomien i de kommuner, der modta-
ger særligt mange fordrevne fra Ukraine. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af
Udlændingestyrelsens opgørelse af visiterede ukrainere til kommunerne i perioden 16. marts til
19. maj 2022.

– at indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til særlig vanskeligt stillede
kommuner med 250,0 mio. kr. i 2023.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,9 mio. kr. i 2023
til tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorgani-
sation).

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 0,3 mio. kr. i 2022
til teknisk korrektion vedr. finansiering af en samlet status for ’bedre bemanding i ældreplejen’.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 2,0 mio. kr. i 2023
til kommunal medfinansiering af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 35,0 mio. kr. i
2022 fra § 35.11.08. Reserve til land, by og sundhed og 208,2 mio. kr. i 2023 til initiativer i
sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet
forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 9,2 mio. kr. i
2022 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til uddannelse af vaccinationsambassadører i
kommunerne.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 26,1 mio. kr. i
2023 til kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplat-
form og Fælles Medicinkort m.fl.).
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– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 9,6 mio. kr. i 2023
til kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsom-
rådet.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 3,0 mio. kr. i 2023
til forøgelse af basisbevilling til sundhed.dk.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 7,6 mio. kr. i
2022 fra § 35.11.19. Regeringsreserve og 7,8 mio. kr. i 2023 til teknisk korrektion af DUT-sag
vedr. sonderemedier.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 18,7 mio. kr. i
2022 og 46,0 mio. kr. i 2023 til udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om
det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 66,6 mio. kr. i 2022
fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. og 22,7 mio. kr. i
2023 til teknisk korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 30,0 mio. kr. i 2022
fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. til etableringsom-
kostninger ved kommunal aflastning af sygehusene.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 53,7 mio. kr. i
2022 fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til teknisk
korrektion af sag om erhvervsaffaldsgebyrer.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 5,5 mio. kr. i 2023
som følge af, at Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har besluttet at lukke Institut for
Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) pr. 1. juli 2022.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 5,5 mio. kr. i 2023
til den fortsatte drift af Center for Forebyggelse i Praksis samt til understøttelse af kommunernes
arbejde med kvalitetsforbedringer.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 11,1 mio. kr. i 2022
fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer til kommunernes hjælp til borgere med infrastrukturløs-
ninger (regulering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi).

– at der overføres 11,9 mio. kr. i 2022 fra § 35.11.19. Regeringsreserve til § 09.11.79. Reserver og
budgetregulering som følge af DUT-sag om efterregulering vedr. ændring af lov om en børne- og
ungeydelse. Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

– at der overføres 10,0 mio. kr. i 2022 fra § 35.11.19. Regeringsreserve til § 17.19.79. Reserver og
budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. indførsel af øremærket orlov. Midlerne overføres
herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og
cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

– at der overføres 1,5 mio. kr. i 2022 fra § 17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. til §
16.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedrørende gratis tandpleje for
18-21 årige. Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

– at der overføres 8,1 mio. kr. i 2022 fra § 35.11.19. Regeringsreserve til § 16.11.79. Reserver og
budgetregulering som følge af DUT-sag vedrørende gratis tandpleje for 18-21 årige. Midlerne
overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- 
og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

– at finansministeren bemyndiges til at overføre 14,5 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktilskud
til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.
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– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 164,0 mio. kr.
i 2022 til kompensation for nettomerudgifter ifm. modtagelse og håndtering af fordrevne fra
Ukraine.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 50,0 mio. kr. i
2022 fra § 13.11.79. Reserver og budgetregulering til overgangsordningen med indkvartering og
forplejning af fordrevne fra Ukraine.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,6 mio. kr. i 2023
til videreførelse af de nationale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige
ledelsesinitiativer.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 285,6 mio. kr. til
samlet 857,2 mio. kr. i 2023 til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

– at der søges om tilslutning til, at reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grund-
værdi udgør 2,8 pct. for ejerboliger og øvrige ejendomme i 2023.

– at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 62,0 mio. kr. i 2022 og 1.679,7 mio. kr. i
2023 fra det statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.

Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til regionerne til 
finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 110.182,1 mio. kr., og at statens tilskud til finansiering 
af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.196,9 mio. kr. for finansåret 2023, jf. lov om regioner-
nes finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.

I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
– at der for 2023 afsættes et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.614,0

mio. kr. til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.
– at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet forhøjes med 1.160,6 mio. kr. i 2022 og forhøjes

med 2.074,1 mio. kr. fra 2023 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale
økonomi og reviderede skøn for regionale pris- og lønudviklinger.

– at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling forhøjes med 101,0 mio. kr. i 2022 og
92,9 mio. kr. fra 2023 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi og
reviderede skøn for regionale pris- og lønudviklinger.

– at sundhedsministeren bemyndiges til i 2023 at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyg-
geri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil,
samt at sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration,
herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud,
bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,
revision og rapportering samt tilsyn og kontrol, samt at indenrigs- og boligministeren bemyndiges
til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden
og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt
overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

– at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet forhøjes med 30,3 mio. kr. i 2022 som følge af
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 2.

– at det regionale bloktilskud til regionale udviklingsopgaver forhøjes med 4,0 mio. kr. i 2022 som
følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 3.262,0 mio. kr. i
2022 til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19 i 2021
og 2022.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 222,0 mio. kr. i 2022
fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. til kompensation
for pukkelafvikling afledt af COVID-19 i 2022.
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– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 10,7 mio. kr. i 2023 
til regional medfinansiering af overgang til ny digital infrastruktur.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 7,1 mio. kr. i 2023 til 
regional medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 2,1 mio. kr. i 2022 fra 
§ 13.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 2,6 mio. kr. i 2022 
fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til tilbageførsel af 
omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data i 2022.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 1,0 mio. kr. i 2023 til 
regional medfinansiering af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 100,0 mio. kr. i 2022 
fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering og 102,5 mio. kr. i 2023 til initiativer i regionerne, 
der skal styrke fødselsområdet.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 21,0 mio. kr. i 
2022 fra § 35.11.08. Reserve til land, by og sundhed og 31,8 mio. kr. i 2023 til initiativer i 
sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner, særlig indsats 
for flere læger til områder med lægemangel samt rehabilitering for sclerose og hjerneskade.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 20,9 mio. kr. i 2023 
til initiativer i sundhedsreformen, herunder udbygget ordning med vederlagsfri antipsykotisk 
medicin til patienter med skizofreni samt rehabilitering for sclerose og hjerneskade.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,2 mio. kr. i 2022 fra 
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering og 1,2 mio. kr. i 2023 til fodterapi til patienter med svær 
psoriasisgigt.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 44,1 mio. kr. i 2023 
til regional medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og 
Fælles Medicinkort m.fl.).

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 9,6 mio. kr. i 2023 til 
regional medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 18,8 mio. kr. i 2022 
fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. og 6,5 mio. kr. i 
2023 til teknisk korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 5,6 mio. kr. i 2022 fra 
§ 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer til sundhed.dk (regulering af fællesoffentlig digitaliserings-
strategi).

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 113,1 mio. kr. i 2022 
fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. og 105,4 mio. kr. 
i 2023 til anlægsinvesteringer i regionerne til en styrket psykiatri, herunder anlægsinvesteringer i 
den almene psykiatri og retspsykiatrien.

– at finansministeren bemyndiges til at overføre 2,6 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud til 
omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,5 mio. kr. i 2023 
til regional medfinansiering til at afsøge mulighederne for at etablere en teknologifond, der kan 
understøtte udviklingen og implementeringen af teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,3 mio. kr. i 2023 
til videreførelse af de nationale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige 
ledelsesinitiativer.
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– at sundhedsministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri 
omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden og at fastsætte nærmere regler om tilskudsadmi-
nistration.

– at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 344,2 mio. kr. i 2022 og 1.114,3 
mio. kr. i 2023 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for 
sundhedsområdet.

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. Tilskuddene fastsættes af 
finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Regeringen indgik den 8. juni 2022 aftale med KL om kommunernes økonomi for 2023. Den 10. 
juni 2022 indgik regeringen aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2023.

Aftalen med KL
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2023. Rege-

ringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,3 mia. kr. Den kommunale serviceram-
me udgør derved samlet set 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT 
mv.

Aftalen bygger endvidere oven på de seneste finanslovsaftaler, hvor der er prioriteret løft af den 
kommunale økonomi.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af 
eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af eksterne 
konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023. Hertil kommer den allerede aftalte 
reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 150 mio. kr. i 2023.

Med aftalen er parterne enige om, at kommunernes anvendelse af konsulenter kan nedbringes med i 
alt 1,6 mia. kr. i 2025.

I 2023 er 3,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i 
budgetterne for serviceudgifterne i 2023.

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og 
aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 93,2 mia. kr. i 2023.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2023 udgør 18,5 mia. 
kr. Heraf gives et tilskud på 1,0 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfi-
nansiering udgør 1,0 mia. kr.

I 2023 er 1,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede 
anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme i 2023 under hensyntagen til det 
samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter.

Regeringen har tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressour-
cer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne. Der er på den baggrund enighed mellem 
regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 0,7 mia. kr. i 2022, som vedrører 
følgende udgifter:
– Der gives en kompensation på 0,6 mia. kr. i 2022 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale 

og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældre-
området.

– Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret indkøb og lagerdrift af værnemidler-
ne i organisationen KVIk for i alt 0,1 mia. kr.
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Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2022 dækker både offentlige og 
private velfærdstilbud. Parterne er fortsat enige om væsentligheden af, at kommunale og private 
tilbud behandles ens, og at rammerne understøtter dette. KL prioriterer vejledningsindsatsen for 
kompensationen højt.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i 
forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Det skyldes bl.a. 
usikkerheden om det videre forløb af krigen i Ukraine. Regeringen og KL er enige om at følge 
udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien 
i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 
2023. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres 
for nettomerudgifter for 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordnin-
gen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at under-
støtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Udmøntningen 
vil ske gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet 
fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022.

Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj 
2020 enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af 
udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med 
op til 26 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskri-
ves en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 
2023. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Tilskudsrammen kan højst udgøre op til 23,4 mio. kr. for hvert af årene 2023 og 2024 og 22,1 mio. 
kr. for 2025, 20,8 mio. kr. for 2026 og 19,5 mio. kr. for 2027.

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet 
uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og 
dækningsafgiften af erhvervsejendomme med tilskud i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende 
ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 2023. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af 
provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen 
ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt 
rammen til skatteforhøjelse. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser 
med henblik på at understøtte en samlet uændret skat.

Skatterammerne for 2023 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.
Aftalen indebærer en prioritering af 40 mio. kr. i 2023 i kommunerne målrettet opstartsarbejdet i de 

nye sundhedsklynger, der etableres pr. 1. juli 2022.
Som følge af aftalen med KL er der fastsat et balancetilskud i 2023 på -16.157,2 mio. kr.
Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særlig vanskeligt stillede kommuner 

forhøjes med 250,0 mio. kr. i 2023 med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt 
stillede kommuner.

Aftalen indebærer en justering af de gældende kommunale udgiftslofter i 2022-2025. Udgiftslofter-
ne for 2023-2025 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-prin-
cippet mv., på forslag til finanslov for 2023, jf. budgetlovens § 8.
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Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med 1.040,0 mio. kr. i 2023 til 
fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT mv. Med aftalen 
sikres der finansiering af de medfølgende udgifter, når der som følge af den demografiske udvikling 
kommer flere patienter.

Derudover kompenseres regionerne for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 
i 2021 og 2022. De regionale udgifter dækker bl.a. over indkøb af ekstra værnemidler, medicinsk 
udstyr, styrkelse af intensivkapacitet på de regionale sygehuse samt udgifter til afvikling af udskudt 
sygehusaktivitet. Med aftalen tilføres regionerne samlet knap 3,5 mia. kr. i 2022, heraf tilføres 2,25 
mia. kr. vedr. nettomerudgifter i 2021, idet der samtidig er taget højde for afledte anlægsudgifter og 
1,25 mia. kr. i 2022, som vedrører afholdte udgifter i 2022. Der gennemføres opfølgende drøftelser 
om den samlede håndtering af regionernes COVID-19 udgifter i 2022, når der er større klarhed 
over de samlede udgifter vedr. 2022. Regionerne kompenseres i den forbindelse for de opgjorte 
nettomerudgifter til håndtering af COVID-19.

Der er aftalt et maksimalt niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter for regionerne 
på 129.302,4 mio. kr. på sundhedsområdet i 2023. Nettodriftsudgifterne på området for regional 
udvikling udgør 2.852,4 mio. kr. i 2023. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.

I 2023 er 1.000,0 mio. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i 
driftsbudgetterne for 2023. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2023 
indebære en modregning i regionernes bloktilskud.

Med aftalen fastsættes et niveau for de regionale anlægsudgifter på 6,95 mia. kr. i 2023. Det 
fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter (brutto) udgør 2,1 mia. kr. i 2023 med tillæg af 
afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Hertil indgår et løft på 50 mio. kr. i 2023 til investeringer 
i styrket cybersikkerhed i regionerne og investeringer i 2023 i IT og medicoudstyr på 800 mio. kr.

Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2023 
svarende til 4,0 mia. kr. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat 
realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer.

En andel af regionernes bloktilskud i 2023 på 500,0 mio. kr. er betinget af, at regionernes budgetter 
for 2023 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbygge-
ri med kvalitetsfondsstøtte) på samlet 2.950,0 mio. kr. med tillæg af afløb i 2023 fra puljer af statsligt 
projekttilskud.

Der er med aftalen forudsat et regionalt teknologibidrag på 400 mio. kr. i 2023, som regionerne 
frigør, og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet. Der er med aftalen forudsat 
frigjort 287 mio. kr. årligt frem mod 2025 gennem en bedre tilrettelæggelse af patientbehandlingen 
til gavn for både patienterne og økonomi i de nye kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Halvdelen 
fastholdes i den enkelte region til øget behandlingskapacitet. De resterende 143,5 mio. kr. i 2023 
er med økonomiaftalen for 2023 prioriteret til ny sygehusaktivitet. Gevinsterne ligger ud over det 
aftalte teknologibidrag.

Med aftalen er der enighed om, at regionerne reducerer udgifterne til eksterne konsulenter med 
yderligere 50 mio. kr. i 2023, således at regionerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 250 mio. 
kr. i 2025 ift. 2020. Det medfører et øget prioriteringsrum på 50 mio. kr., der skal benyttes til at 
styrke og øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet.

Det statslige betingede tilskud (nærhedsfinansiering) udgør 1.614,0 mio. kr. i 2023.
Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af det 

aktivitetsbestemte bidrag udgør 20.983,0 mio. kr. i 2023, hvortil kommer regulering i medfør af DUT 
mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme vis som bloktilskuddet for 2023. Re-
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gionerne vil i 2023 endvidere modtage finansiering i form af kommunernes udviklingsbidrag, som i 
2023 vil udgøre 699,1 mio. kr., svarende til 118 kr. pr. indbygger.

Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet forhøjes med 2.074,1 mio. kr. i 2023 af 
hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer, at bloktilskuddet ved-
rørende regional udvikling for 2023 forhøjes med 92,9 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling 
i den regionale økonomi. Aftalen indebærer en justering af de gældende regionale udgiftslofter for 
2022-2025. Udgiftslofterne for 2023-2025 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer 
i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for finansåret 2023, jf. budgetlovens § 8.

Aftalen indebærer desuden en prioritering af 40 mio. kr. i 2023 i regionerne målrettet opstartsarbej-
det i de nye sundhedsklynger, der etableres pr. 1. juli 2022.

Øvrige elementer i aftalerne
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til grund, at fremskriv-

ningsprocenten for udskrivningsgrundlaget for det korrigerende beregningsgrundlag for 2020 til 
2023 udgør 11,9 pct.

Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2023 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt uændret 
lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2023-grundlaget neutraliseres virk-
ningerne for de selvbudgetterende kommuner.

Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget (ud-
skrivningsgrundlaget for 2020) korrigeret for forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, udvidelse af 
kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, målretning af aldersopsparing, udvi-
delse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget, forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget, 
mindreregulering af personfradraget, permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, lavere 
beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri 
bil, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi, førtidig udbetaling 
af feriemidler, justering af beskatning af fri bil, førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende 
feriemidler samt afskaffelse af fradragsret for håndværksydelser efter boligjobordningen.

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grund-
skyld. Fra og med 2023 udgør loftet for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi 2,8 pct. for 
ejerboliger og øvrige ejendomme.

Pris- og lønudviklingen på det kommunale område for 2022 til 2023 er fastsat til 2,6 pct. for 
serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 2,4 pct. for de samlede udgifter (inkl. overførsler) samt til 1,7 
pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en tilpasningsprocent + 1,7 pct. for 2023 
på 2,7 pct.

Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2022 til 2023 er på sundhedsområdet fastsat til 
2,5 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 2,4 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 2,4 pct. (inkl. medicin).

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der i 2022 udbetales kompensation til 
de regionale trafikselskaber for merudgifter og mindreindtægter, som direkte følger af COVID-19 
restriktioner inklusive en overgangsperiode i februar 2022. Parterne er således enige om, at der med 
aftalen udbetales kompensation svarende til 0,2 mia. kr. Regeringen, KL og Danske Regioner er 
endvidere enige om at drøfte håndtering af de regionale trafikselskaber for 2022 i september 2022, 
når der er større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktio-
ner. Kompensationen for 2022 håndteres i særskilt aktstykke.
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Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at i forbindelse med etablering af en digital 
MaaS-app i regi af Rejsekort & Rejseplan A/S kan der i perioden 2023-2031 inden for en ramme 
på 550 mio. kr. efter ansøgning meddeles dispensation til, at de regionale trafikselskaber kan optage 
lån til at finansiere likviditetsbehovet, der følger af udvikling, implementering og dobbeltdrift uden 
samtidig deponeringsforpligtelse hos de deltagende kommunale og regionale ejere bag trafikselska-
berne.

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der et årligt statsligt tilskud til kommunerne 
med henblik på styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet, der i 2023 udgør 1.072,1 mio. kr., fordeles 
efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 er der afsat et tilskud til kommunerne med henblik på 
bedre kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2023 udgør 600,5 mio. kr., fordeles ud 
fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2016 fordeles der et årligt tilskud til en værdig ældreple-
je. Tilskuddet for 2023 udgør 1.122,8 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbe-
hovet på ældreområdet.

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2019 fordeles der et årligt tilskud til at understøtte kommu-
nernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed mv. Tilskuddet for 2023 
udgør 107,1 mio. kr. og fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældre-
området.

Der er for 2021 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansie-
ring i form af aktivitetsbestemte bidrag på 20.181,9 mio. kr. Det forudsatte niveau for de kommunale 
udgifter hertil er 23.318,4 mio. kr., jf. bekendtgørelse nr. 2469 af 15. december 2021 om opgørelse af 
øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
væsenet for 2021. Kommunale betalinger ud over det regionalt maksimale niveau overføres løbende 
til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. De forudsatte betalinger til denne konto 
udgør 3.136,5 mio. kr. vedr. 2021. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer 
de forudsatte indbetalinger på 3.136,5 mio. kr., opkræver sundhedsministeren det resterende beløb i 
løbet af 2022 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den 
løbende kommunale afregning af kommunal medfinansiering i 2021 er fastfrosset med udgangspunkt 
i de kommunale budgetterede udgifter for 2019.

Der er for 2022 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansie-
ring i form af aktivitetsbestemte bidrag på 20.468,6 mio. kr. Det forudsatte niveau for de kommunale 
udgifter hertil er 23.649,0 mio. kr., jf. bekendtgørelse nr. 2543 af 15. december 2021 om opgørelse 
for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sund-
hedsvæsenet for 2022. Kommunale betalinger ud over det regionalt maksimale niveau overføres 
løbende til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. De forudsatte betalinger til denne 
konto udgør 3.180,4 mio. kr. vedr. 2022. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud mod-
svarer de forudsatte indbetalinger på 3.180,4 mio. kr., opkræver sundhedsministeren det resterende 
beløb i løbet af 2023 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes finansie-
ring. Den løbende kommunale afregning af kommunal medfinansiering for 2022 er fastfrosset med 
udgangspunkt i de kommunale budgetterede udgifter for 2019.

Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale 
sundhedsvæsen for 2023 udgør 24.242,9 mio. kr., mens den øvre grænse for regionernes indtægter 
fra kommunal medfinansiering for 2023 er opgjort til 20.983,0 mio. kr. De løbende indbetalinger 
fra kommunerne ud over det regionale indtægtsloft overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af 
kommunal medfinansiering til staten til finansiering af det øgede regionale bloktilskud. De forudsatte 
indbetalinger til staten kan således opgøres til 3.259,9 mio. kr. vedr. 2023. Hvis indbetalingerne fra 
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kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på 3.259,9 mio. kr., opkræver sund-
hedsministeren det resterende beløb i løbet af 2024 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, 
i lov om regionernes finansiering. Den løbende kommunale afregning af kommunal medfinansiering 
for 2023 fastfryses med udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2019.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at afsætte 634,0 mio. kr. i 2022 og 3.262,0 
mio. kr. i 2022 til kompensation for hhv. de lokalt afholdte udgifter til håndtering af COVID-19 i 
kommunerne i 2022 og i regionerne i 2021 og 2022. Udgifterne på 3.896,0 mio. kr. i 2022 foreslås 
håndteret ved en direkte opskrivning af Indenrigs- og Boligministeriets bevilling på forslag til lov 
om tillægsbevilling for 2022. Heraf lægges der i lyset af den særlige situation, som COVID-19 har 
påført dansk økonomi, op til at forhøje udgiftsbevillingen med 634,0 mio. kr. i 2022 til kommunerne 
og 3.262,0 mio. kr. i 2022 til regionerne uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbe-
villing for finansår 2021.

Regeringen og Danske Regioner er enige om at afsætte kompensation på 222,0 mio. kr. i 2022 til 
regionerne til kompensation for pukkelafvikling afledt af COVID-19 i 2022.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 164,0 mio. kr. i 2022 til kompensation for nettomer-
udgifter ifm. modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine samt 50,0 mio. kr. i 2022 til 
overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine. Udgifterne på 164,0 
mio. kr. i 2022 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Indenrigs- og Boligministeriets 
bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022. Der lægges i lyset af den særlige situation, 
som krigen i Ukraine har påført dansk økonomi, op til at forhøje udgiftsbevillingen med 164,0 mio. 
kr. i 2022 til kommunerne, uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for 
finansår 2022. Udgifterne afholdes af kommunerne uden for loft jf. BEK nr. 709 af 24/05/2022.

Udgifterne på 50,0 mio. kr. finansieres af den afsatte reserve til overgangsordningen med indkvar-
tering og forplejning af fordrevne fra Ukraine, jf. aktstykke nr. 213 tiltrådt den 10. marts 2022, 
aktstykke nr. 219 tiltrådt den 16. marts 2022 og aktstykke nr. 232 tiltrådt den 4. april 2022. Udgifter-
ne afholdes af kommunerne uden for loft jf. BEK nr. 709 af 24/05/2022. Det bemærkes, at en del af 
de ovennævnte 164,0 mio. kr. vedrører merudgifter til overgangsordningen, der går ud over reserven 
på 50,0 mio. kr.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 21,4 mio. kr. 
i 2023, og at regionerne medfinansierer 10,7 mio. kr. i 2023 til medfinansiering af overgang til ny 
digital infrastruktur.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 14,1 mio. kr. i 
2023, og at regionerne medfinansierer 7,1 mio. kr. i 2023 til medfinansiering af drift, advisering og 
support af digital infrastruktur.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 4,9 mio. kr. i 2023 til tilbagebetaling af uforbrugte midler 
i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at afsætte i alt 3,0 mio. kr. i 2023 til at forlænge 
den kommunale og regionale medfinansiering af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 26,1 mio. kr. 
i 2023, og regionerne medfinansierer 44,1 mio. kr. i 2023 til medfinansiering af it-infrastruktur på 
sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 9,6 mio. kr. i 
2023, og regionerne medfinansierer 9,6 mio. kr. i 2023 til medfinansiering af MedCom-løsninger i 
den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at videreføre de nationale brugertilfredshedsun-
dersøgelser, udvikling af offentlig ledelse via fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøjer, motivati-
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onsundersøgelse af offentligt ansatte og den årlige ledelsesuge samt ledelsesambassadørskab. Der 
lægges op til kommunal medfinansiering af initiativerne på 4,6 mio. kr. i 2023 og regional medfinan-
siering af initiativerne på 2,3 mio. kr. i 2023.

Regeringen og KL er enige om at forøge sundhed.dk’s basisbevilling i 2023. Den kommunale 
finansiering udgør 3,0 mio. kr. i 2023.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 7,6 mio. kr. i 2022 og 7,8 mio. kr. i 2023 til teknisk 
korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 66,6 mio. kr. i 2022 og 22,7 mio. kr. i 2023 til teknisk 
korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 53,7 mio. kr. i 2022 til teknisk korrektion af sag om 
erhvervsaffaldsgebyrer.

Med Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 er der indgået en frikøbsaftale 
mellem staten, regionerne og kommunerne om omlægning af betaling for CPR-data på Dataforde-
leren, hvormed CPR-administrationen er tilført en bevilling svarende til forbruget af CPR-data 
på Datafordeleren. Med frikøbsaftalen afsættes 17,1 mio. kr. i 2023 til omlægning af offentlige 
myndigheders betaling for CPR-data.

Regeringen og Danske Regioner er enige om at afsætte 5,0 mio. kr. i 2023 til at afsøge mulighe-
derne for at etablere en teknologifond, der kan understøtte udviklingen og implementeringen af 
teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet. Regionerne og staten finansierer dette arbejde ligeligt.

Regeringen og Danske Regioner er enige om at afsætte 18,8 mio. kr. i 2022 og 6,5 mio. kr. i 2023 
til teknisk korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing.

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der etableres en deponeringsfritagelsespulje 
på 300,0 mio. kr. i 2023 vedr. offentligt-privat samarbejde, hvor der kan søges om dispensation 
for deponeringsforpligtigelsen i lånebekendtgørelsen. Puljen omfatter projekter, der har fået depone-
ringsfritagelse fra puljen i 2022.

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der etableres en lånepulje til refinansiering af 
regionale afdrag på 650,0 mio. kr. i 2023.

Som led i aftalen af 8. marts 2011 om økonomiske vilkår for sammenlægning mellem Farum og 
Værløse Kommuner ydes et tilskud til Furesø Kommune på 32,1 mio. kr. i 2023, som modregnes i 
det kommunale bloktilskud.

Med Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 er der indgået en frikøbsaftale 
mellem staten, regionerne og kommunerne om omlægning af betaling for CPR-data på Dataforde-
leren. Såfremt de offentlige anvendere ikke overgår til Datafordeleren som forudsat, tilbageføres 
midlerne til parterne, jf. aftalen. Der afsættes 11,8 mio. kr. i 2022 til kommunerne og 2,1 mio. kr. i 
2022 til regionerne til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

Med Aftale om finansloven for 2022 blev der afsat 100,0 mio. kr. i 2022 og 102,5 mio. kr. i 2023 til 
initiativer i regionerne, der skal styrke fødselsområdet.

Med Aftale om udmøntning af sundhedsreform blev der afsat 21,0 mio. kr. i 2022 og 31,8 mio. 
kr. i 2023 til regionale initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale 
akutfunktioner, særlig indsats for flere læger til områder med lægemangel samt rehabilitering for 
sclerose og hjerneskade.

Med Aftale om udmøntning af sundhedsreform blev der afsat 20,9 mio. kr. i 2023 til regionale 
initiativer i sundhedsreformen, herunder udbygget ordning med vederlagsfri antipsykotisk medicin til 
patienter med skizofreni samt rehabilitering for sclerose og hjerneskade.
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Med Aftale om udmøntning af sundhedsreform blev der afsat 35,0 mio. kr. i 2022 og 208,2 mio. kr. 
i 2023 til kommunale initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale 
akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

Med Aftale om finansloven for 2019 blev der afsat 4,6 mio. kr. i 2022 til uddannelse af sund-
hedsplejersker som vaccinationsambassadører i forbindelse med deres kontakt til familierne. Der 
korrigeres desuden for ikke-udbetalte midler for 2021 svarende til 4,6 mio. kr. i 2022.

Med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 blev der afsat 1,2 mio. kr. i 2022 og 2023 til 
regionerne til fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt.

Med Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen af d. 29. oktober 
2021 er der afsat 18,7 mio. kr. i 2022 og 46,0 mio. kr. i 2023 til udmøntning af negativ budgetregule-
ring som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL blev primo 2021 enige om at udfase Den Danske 
Kvalitetsmodel og som følge heraf at lukke Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 
(IKAS) pr. 1. juli 2022. Som følge heraf frigives parternes andel i IKAS’ grundbevilling.

KL’s bestyrelse har besluttet at omprioritere kommunernes tilbageværende andel af grundbevillin-
gen i IKAS på 5,5 mio. kr. i 2023 til den fortsatte drift af Center for Forebyggelse i Praksis i KL samt 
til understøttelse af kommunernes arbejde med kvalitetsforbedringer.

Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 113,1 mio. kr. i 2022 og 105,4 mio. kr. i 2023 til 
anlægsinvesteringer til en styrket psykiatri, herunder anlægsinvesteringer i den almene psykiatri og 
retspsykiatrien. Der foretages med nærværende aktstykke en korrektion af det regionale bloktilskud, 
idet balancetilskud for sundhedsområdet blev nedskrevet svarende til anlægsinvesteringen i 2022 
og frem i forbindelse med udmøntning af Aftale om regionernes økonomi for 2022. Det regionale 
bloktilskud forhøjes derfor med 113,1 mio. kr. i 2022 og 105,4 mio. kr. i 2023.

Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 857,2 mio. kr. i 2023 til det kommunale 
bloktilskud til generelt løft af folkeskolen, hvoraf 571,6 mio. kr. blev udmøntet via det kommunale 
bloktilskud i 2022, og yderligere 285,6 mio. kr. udmøntes via det kommunale bloktilskud i 2023.

Ligeledes afsættes der i tillæg til aftalen med KL en lånepulje på 200,0 mio. kr. for 2023 til 
anlægsinvesteringer i kommunerne på det ordinære anlægsområde.

Generelle tilskud til kommunerne i 2023
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige 

kommuner et årligt tilskud.
Det generelle tilskud til kommunerne for finansåret 2023 søges fastsat til 75.015,7 mio. kr., hvoraf 

4.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af 
statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2023 udgør balancetilskuddet -16.157,2 mio. kr.

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

Det generelle tilskud til kommunerne for 2023 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalan-
ceprincip (DUT), jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

På det kommunale bloktilskud for 2023 foretages en foreløbig regulering på -1.320,7 mio. kr. 
vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 
2021 til 2023 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2019 til 2021 på -6.891,7 mio. kr. 
Det kommunale bloktilskud reguleres permanent med 14.597,4 mio. kr. vedrørende udviklingen i 
kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2020 til 2021.

I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættel-
se. De søgte tilskudsbeløb for 2023 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for finansåret 2023.
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Generelle tilskud til kommuner i 2022
De generelle tilskud til kommunerne for 2022 forhøjes med 260,7 mio. kr. som følge af DUT mv., 

jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og reduceres med 3.364,9 mio. 
kr. som følge af andre reguleringer. Reguleringer, der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der 
ikke er hjemlet i finansloven for 2022, vil fremgå af e-stykket.

I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 
2022.

Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbe-
villing for finansåret for 2022, specificeres således:
§ 13.91.11. Kommunerne (Lovbunden)

20. Statstilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner -3.104,2 mio. kr.

Generelle tilskud til regionerne i 2023
Efter lov om regionernes finansiering yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af 

sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. Opgørelsen 
heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for pris- og lønudvikling.

Tilskuddet til finansiering af sundhedsområdet søges fastsat til 110.182,1 mio. kr. i 2023, og 
tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 2.196,9 mio. kr. Heraf er 
1.500 mio. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2023.

Det generelle tilskud til regionerne for 2023 er reguleret som følge af DUT, jf. lov om regionernes 
finansiering.

I vedlagte bilag 2 og 3 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsæt-
telse. De søgte tilskudsbeløb for 2023 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for 2023.

Generelle tilskud til regionerne i 2022
De generelle tilskud til regionerne for 2022 søges forhøjet med 30,3 mio. kr. på sundhedsområdet 

og forhøjet med 4,0 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af DUT mv., jf. lov om regionernes 
finansiering, samt forhøjet med 4.909,0 mio. kr. på sundhedsområdet og forhøjet med 101,0 mio. 
kr. på udviklingsområdet som følge af andre reguleringer. Reguleringer der indebærer overførsler 
mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2022, vil fremgå af e-stykket.

I vedlagte bilag 2 og 3 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsæt-
telse i 2022.

Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling 
for finansåret 2022, specificeres således:
§ 13.91.03. Statstilskud til regionerne

10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 4.939,3 mio. kr.

20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 105,0 mio. kr.
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Med henblik på kompensation for pukkelafvikling afledt af COVID-19 i 2022 overføres 222,0 mio. 
kr. i 2022 til det regionale bloktilskud fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset 
af COVID-19 mv. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling 
for finansåret 2022, specificeres således:
§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -222,0 mio. kr.

Med henblik på efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren overføres 11,8 mio. kr. 
i 2022 til det kommunale bloktilskud og 2,1 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud fra § 
13.11.26. CPR-administrationen. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om 
tillægsbevilling for finansåret, specificeres således:
§ 13.11.26. CPR-administrationen

15. Datafordeleren
Udgift
74. Fri egenkapital -13,9 mio. kr.

Med henblik på tilbageførsel af kommunal betaling for CPR-data i 2022 overføres 14,5 mio. kr. 
til det kommunale bloktilskud i 2022 fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale 
bloktilskud mv. og 2,6 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregule-
ring af det kommunale bloktilskud mv. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til 
lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, specificeres således:
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Udgift
49. Standardkonto -17,1 mio. kr.

Med henblik på at finansiere overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne 
fra Ukraine overføres 50,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2022 fra § 13.11.79. Reserver og 
budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling 
for finansåret 2022, specificeres således:
§ 13.11.79. Reserver og budgetregulering

40. Samlet kompensation af kommunale udgifter vedr. kost og logi 
til fordrevne fra Ukraine
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -50,0 mio. kr.

Med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne 
fra Ukraine, overføres 235,5 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 til § 13.91.12. Særtilskud 
til kommunerne. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling 
for finansåret 2022, specificeres således:
§ 13.91.12. Særtilskud til kommunerne

90. Særtilskud til kommuner vedr. fordrevne fra Ukraine (nyoprettet 
underkonto)
Udgift
42. Overførselsudgifter 235,5 mio. kr.

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2023 ꞏ Juni 2022 69 

Andre bevillingsforhold



Med henblik på at finansiere en samlet status for ’bedre bemanding i ældreplejen’ overføres 0,3 
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2022 til § 17.11.01. Departementet. Ændringerne for 
finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, specificeres 
således:
§ 17.11.01. Departementet

10. Almindelig virksomhed
Udgift
18. Lønninger/personaleomkostninger 0,3 mio. kr.

Med henblik på at finansiere initiativer i regionerne, der skal styrke fødselsområdet overføres 100,0 
mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2022 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændrin-
gerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, 
specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering

76. Aftale om Finansloven for 2022
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -100,0 mio. kr.

Med henblik på at finansiere initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet 
kommunale akutfunktioner, særlig indsats for flere læger til områder med lægemangel samt rehabili-
tering for sclerose og hjerneskade overføres 21,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2022 fra § 
35.11.08. Reserve til land, by og sundhed. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til 
lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, specificeres således:
§ 35.11.08. Reserve til land, by og sundhed

10. Reserve til land, by og sundhed
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -21,0 mio. kr.

Med henblik på at finansiere initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet 
kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme over-
føres 35,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2022 fra § 35.11.08. Reserve til land, by og 
sundhed. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 
finansåret 2022, specificeres således:
§ 35.11.08. Reserve til land, by og sundhed

10. Reserve til land, by og sundhed
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -35,0 mio. kr.

Med henblik på uddannelse af sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører i forbindelse 
med deres kontakt til familierne overføres 9,2 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2022 fra § 
16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til 
lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering

62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -9,2 mio. kr.
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Med henblik på at finansiere tilskud til fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt overføres 
1,2 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2022 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Æn-
dringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, 
specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering

80. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -1,2 mio. kr.

Med henblik på teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier overføres 7,6 mio. kr. til det 
kommunale bloktilskud i 2022 fra § 35.11.19. Regeringsreserve. Ændringerne for finansåret 2022, 
der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, specificeres således:
§ 35.11.19. Regeringsreserve

10. Regeringsreserve
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -7,6 mio. kr.

Med henblik på udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige 
evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen overføres 18,7 mio. kr. fra det kommunale blok-
tilskud i 2022 til § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2022, der 
optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, specificeres således:
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering

41. Negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige 
evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen
Udgift
49. Reserver og budgetregulering 18,7 mio. kr.

Med henblik på teknisk korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing overføres 66,6 mio. kr. 
til det kommunale bloktilskud i 2022 og 18,8 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2022 fra § 
35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. Ændringerne for finansåret 
2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, specificeres således:
§ 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 -85,4 mio. kr.

Med henblik på teknisk korrektion af sag om erhvervsaffaldsgebyrer overføres 53,7 mio. kr. til 
det kommunale bloktilskud i 2022 fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale 
bloktilskud mv. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling 
for finansåret 2022, specificeres således:
§ 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 -53,7 mio. kr.

Med henblik på etablering af 300 kommunale sengepladser til aflastning af sundhedsvæsenet 
overføres 30,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2022 fra § 35.11.07. Reserve til håndtering af 
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udfordringer i lyset af COVID-19 mv. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov 
om tillægsbevilling for finansåret 2022, specificeres således:
§ 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.

10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv.
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -30,0 mio. kr.

Med henblik på at finansiere kommunernes hjælp til borgere med infrastrukturløsninger (regulering 
af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi) overføres 11,1 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2022 
fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til 
lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, specificeres således:
§ 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger -11,1 mio. kr.

Med henblik på at finansiere sundhed.dk (regulering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi) over-
føres 5,6 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2022 fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer. Æn-
dringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, 
specificeres således:
§ 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger -5,6 mio. kr.

Med henblik på at finansiere udgifter vedr. DUT-sag om efterregulering vedr. ændring af lov om 
en børne- og ungeydelse overføres 11,9 mio. kr. fra § 35.11.19. Regeringsreserve til § 09.11.79. Re-
server og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om 
tillægsbevilling for finansåret 2022, specificeres således:
§ 35.11.19. Regeringsreserve

10. Regeringsreserve
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -11,9 mio. kr.

§ 09.11.79. Reserver og budgetregulering 
80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 11,9 mio. kr.

Med henblik på at finansiere udgifter vedr. DUT-sag vedr. indførsel af øremærket orlov overføres 
10,0 mio. kr. fra § 35.11.19. Regeringsreserve til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændrin-
gerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, 
specificeres således:
§ 35.11.19. Regeringsreserve

10. Regeringsreserve
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -10,0 mio. kr.
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§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 10,0 mio. kr.

Med henblik på at finansiere initiativer i regionerne til en styrket psykiatri overføres 113,1 mio. kr. 
til det regionale bloktilskud i 2022 fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale 
bloktilskud mv. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling 
for finansåret 2022, specificeres således:
§ 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 -113,1 mio. kr.

Med henblik på at finansiere udgifter vedr. DUT-sag om gratis tandpleje for 18-21 årige overføres 
1,5 mio. kr. fra § 17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. til § 16.11.79. Reserver og budgetregu-
lering. Ændringerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 
finansåret 2022, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering

76. Aftale om finansloven for 2022
Udgift
49. Reserver og budgetregulering 1,5 mio. kr.

§ 17.63.01. Sygebehandling, medicin mv.
20. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner -1,5 mio. kr.

Med henblik på at finansiere udgifter vedr. DUT-sag om gratis tandpleje for 18-21 årige overføres 
8,1 mio. kr. fra § 35.11.19. Regeringsreserve til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændrin-
gerne for finansåret 2022, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022, 
specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering

76. Aftale om finansloven for 2022
Udgift
49. Reserver og budgetregulering 8,1 mio. kr.

§ 35.11.19. Regeringsreserve
10. Regeringsreserve

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -8,1 mio. kr.

Øvrige bevillingsforhold
Efter budgetloven kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse 

med det årlige aktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. 
foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.
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c. Særskilt forelæggelse for Finansudvalget af de søgte tilskudsbeløb sker under henvisning til § 14 
og § 23 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og til § 3 i lov om 
regionernes finansiering.

Forelæggelse af fremskrivningsprocenten for kommunernes statsgaranterede udskrivningsgrundlag 
sker under henvisning til § 7 i lov om kommunal indkomstskat, og forelæggelsen af reguleringspro-
centen for fastlæggelse af den afgiftspligtige grundværdi sker under henvisning til § 1 i lov om 
kommunal ejendomsskat.

Finansministeren kan med tilslutning fra Finansudvalget i forbindelse med det årlige aktstykke om 
fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de 
gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner, jf. budgetlovens § 8, stk. 1.

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

e. Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at 
bloktilskud til kommuner og regioner for finansåret 2022 fastsættes til henholdsvis 82.537,7 mio. kr. 
og 112.538,1 mio. kr., og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022 optages 
følgende:

Udgift Indtægt
Mio. kr. Mio. kr.

§ 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer -16,7 -
§ 09.11.79. Reserver og budgetregulering 11,9 -
§ 13.11.26. CPR-administrationen -13,9 -
§ 13.11.79. Reserver og budgetregulering -50,0 -
§ 13.91.03. Statstilskud til regionerne 5.044,3 -
§ 13.91.11. Kommunerne -3.104,2 -
§ 13.91.12. Særtilskud til kommunerne 235,5 -
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering -100,8 -
§ 17.11.01. Departementet 0,3 -
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering 10,0 -
§ 17.63.01. Sygebehandling, medicin mv. -1,5 -
§ 20.11.79. Reserver og budgetregulering 18,7 -
§ 35.11.07. Reserven til håndtering af udfordringer i lyset af 
COVID-19 mv. -252,0 -

§ 35.11.08. Reserve til land, by og sundhed -56,0 -
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale blok-
tilskud mv. -269,3 -

§ 35.11.19. Regeringsreserve -37,6 -
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Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022 
optages følgende tekstanmærkninger under § 13:

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,1 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud fra § 

13.11.26.15. Datafordeleren til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,6 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud fra 

§ 35.11.09.10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til tilbageførsel af 
kommunal betaling for CPR-data i 2022.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 100,0 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud fra 

§ 16.11.79.76. Aftale om finansloven for 2022 til initiativer i regionerne, der skal styrke fødselsom-
rådet.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 21,0 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud 

fra § 35.11.08.10. Reserve til land, by og sundhed til initiativer i sundhedsreformen, herunder 
kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner, særlig indsats for flere læger til områder med 
lægemangel samt rehabilitering for sclerose og hjerneskade.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,2 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud fra § 

16.11.79.80. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 til fodterapi til patienter med 
svær psoriasisgigt.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 18,8 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud fra § 

35.11.09.10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til teknisk korrektion af 
tilbageførsel af VEU-opsparing.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,6 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud fra 

§ 07.12.02.50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til sundhed.dk (regulering af fællesoffentlig 
digitaliseringsstrategi).”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 113,1 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud fra 

§ 35.11.09.10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til anlægsinvesteringer 
til en styrket psykiatri, herunder anlægsinvesteringer i den almene psykiatri og retspsykiatrien.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 222,0 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud fra 

§ 35.11.07.10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. til kompensation for 
pukkelafvikling afledt af COVID-19 i 2022.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre 3.262,0 mio. kr. i 2022 til det regionale bloktilskud til 
kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19 i 2021 og 2022.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 11,8 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud fra 

§ 13.11.26.15. Datafordeleren til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 14,5 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud 

fra § 35.11.09.10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til tilbageførsel af 
kommunal betaling for CPR-data i 2022.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 235,5 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til 

§ 13.91.12.90. Særtilskud til kommuner vedr. fordrevne fra Ukraine til et ekstraordinært særtilskud 
med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra 
Ukraine.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,3 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud til 

§ 17.11.01.10. Almindelig virksomhed til teknisk korrektion vedr. finansiering af en samlet status for 
’bedre bemanding i ældreplejen’.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 35,0 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud 

fra § 35.11.08.10. Reserve til land, by og sundhed til initiativer i sundhedsreformen, herunder 
kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med 
kroniske sygdomme.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,2 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud fra § 

16.11.79.62. Aftale om finansloven for 2019 på sundhedsområdet til uddannelse af vaccinationsam-
bassadører i kommunerne.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud fra § 

35.11.19.10. Regeringsreserve til teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 18,7 mio. kr. i 2022 fra det kommunale bloktilskud 

til § 20.11.79.41. Negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og 
bedømmelsessystem i folkeskolen til udmøntning af negativ budgetregulering.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 66,6 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud fra 

§ 35.11.09.10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til teknisk korrektion 
af tilbageførsel af VEU-opsparing.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre 30,0 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud fra 
§ 35.11.07.10. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. til etableringsomkost-
ninger ved kommunal aflastning af sygehusene.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 11,1 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud 

fra § 07.12.02.50. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til kommunernes hjælp til borgere med 
infrastrukturløsninger (regulering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi).”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 164,0 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud til 

kompensation for nettomerudgifter ifm. modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 50,0 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud 

fra § 13.11.79.40. Samlet kompensation af kommunale udgifter vedr. kost og logi til fordrevne fra 
Ukraine til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 634,0 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud til 

kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering af COVID-19 i 2022.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 53,7 mio. kr. i 2022 til det kommunale bloktilskud fra 

§ 35.11.09.10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til teknisk korrektion 
af sag om erhvervsaffaldsgebyrer.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.12.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et ekstraordinært særtilskud til kommuner, 

der modtager særligt mange fordrevne, på 235,5 mio. kr. i 2022 for at understøtte økonomien i de 
kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Særtilskuddet fordeles til kommuner-
ne på baggrund af Udlændingestyrelsens opgørelse af visiterede ukrainere til kommunerne i perioden 
16. marts til 19. maj 2022.”

Vedrørende finansåret 2023

Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 21,4 mio. kr. fra det kom-
munale bloktilskud i 2023 og 10,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2023 til § 07.11.79.30. Re-
serve vedr. overgang til digital infrastruktur til medfinansiering af overgang til ny digital infrastruk-
tur. På forslag til finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 07.11.79.30. Reserve vedr. overgang til digital infrastruktur 32,1 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 14,1 mio. 
kr. fra det kommunale bloktilskud i 2023 og 7,1 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2023 til § 
07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af drift, advisering og support 
af digital infrastruktur. På forslag til finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering 21,2 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 1,5 mio. kr. 
fra det kommunale bloktilskud i 2023 og 0,8 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2023 til § 
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09.61.01.10. Almindelig virksomhed til videreførelse af de nationale brugertilfredshedsundersøgelser 
og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer. På forslag til finanslov for finansåret 2023 opta-
ges således følgende:
§ 09.61.01.10. Almindelig virksomhed 2,3 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til regioner-
ne til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 110.182,1 mio. kr. i 2023, og at tilskuddet til 
finansiering af de regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.196,9 mio. kr. i 2023. Heraf er 1.500,0 
mio. kr. betinget. På forslag til finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 13.91.03. Statstilskud til regionerne 112.379,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til 
kommunerne for finansåret 2023 fastsættes til 75.015,7 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, 
jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommu-
nerne for finansåret 2023 udgør balancetilskuddet -16.157,2 mio. kr. På forslag til finanslov for 
finansåret 2023 optages således følgende:
§ 13.91.11. Kommunerne 75.015,7 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 3,1 mio. 
kr. fra det kommunale bloktilskud i 2023 og 1,5 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2023 til 
§ 13.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser til videreførelse af de nationale 
brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer. På forslag til 
finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 13.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser 4,6 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at forhøje tilskuddet til særlig 
vanskeligt stillede kommuner med 250,0 mio. kr. i 2023. På forslag til finanslov for finansåret 2023 
optages således følgende:
§ 13.91.12.10. Særlig vanskeligt stillede kommuner 250,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2023 ydes et tilskud 
til kommunerne på 600,5 mio. kr. til bedre dagtilbud. På forslag til finanslov for finansåret 2023 
optages således følgende:
§ 13.91.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud 600,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2023 ydes et tilskud 
til Furesø Kommune på 32,1 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2023 optages således 
følgende:
§ 13.91.12.56. Tilskud til Furesø Kommune 32,1 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2023 ydes et tilskud 
til de kommuner, der for 2023 får tilsagn til at gennemføre en nedsættelse af indkomstskatten eller 
dækningsafgiften af erhvervsejendomme med tilskud, inden for en tilskudsramme på op til 112,5 
mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 13.91.12.60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten 112,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at såfremt de ansøgte skatte-
forhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2023 kan medføre en samlet skattestigning, 
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som kan tilskrives en overudligningsvirkning, ydes et tilskud til de kommuner, der for 2023 gennem-
fører en nedsættelse af udskrivningsprocenten inden for en ramme på op til 26 mio. kr. På forslag til 
finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 13.91.12.61. Tilskud til uændret kommunal skat 23,4 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2023 ydes et tilskud 
til kommunerne på 107,1 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. På forslag til finanslov for finansåret 
2023 optages således følgende:
§ 13.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 107,1 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2023 ydes et tilskud 
til kommunerne på 1.072,1 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen. På forslag til finanslov for 
finansåret 2023 optages således følgende:
§ 13.91.12.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 1.072,1 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2023 ydes et tilskud 
til kommunerne på 1.122,8 mio. kr. til en værdig ældrepleje. På forslag til finanslov for finansåret 
2023 optages således følgende:
§ 13.91.12.84. Tilskud til en værdig ældrepleje 1.122,8 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 2,0 mio. 
kr. fra det kommunale bloktilskud i 2023 og 1,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2023 til 
§ 15.11.07.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond. På forslag til finanslov for 
finansåret 2023 optages således følgende:
§ 15.11.07.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond 3,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 26,1 mio. 
kr. fra det kommunale bloktilskud i 2023 og 44,1 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2023 til § 
16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Finansiering af den fælles it-infrastruktur på 
sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.). På forslag til finanslov for 
finansåret 2023 optages således følgende:
§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed 70,2 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et statsligt 
resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.614,0 mio. kr. i 2023 til finansiering af regioner-
nes sundhedsvæsen på § 16.51.74.10. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundhedsvæ-
sen. På forslag til finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 16.51.74.10. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sund-

hedsvæsen 1.614,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 3,0 mio. kr. 
fra det kommunale bloktilskud i 2023 til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentli-
ge projekter på sundhedsområdet til forøgelse af basisbevilling til sundhed.dk. På forslag til finanslov 
for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter 

på sundhedsområdet 3,0 mio. kr.
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Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 5,4 mio. kr. 
fra det kommunale bloktilskud i 2023 til § 16.55.01.35. Kommunal finansiering af Center for Fore-
byggelse i Praksis til den fortsatte drift af Center for Forebyggelse i Praksis samt til understøttelse 
af kommunernes arbejde med kvalitetsforbedringer. Midlerne udbetales herfra som driftstilskud til 
KL. På forslag til finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 16.55.01.35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i 

Praksis 5,4 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 9,6 mio. kr. 
fra det kommunale bloktilskud i 2023 og 9,6 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2023 til § 
16.55.01.70. Finansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet til 
medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet. På forslag 
til finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 16.55.01.70. Finansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infra-

struktur på sundhedsområdet 19,2 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 2,5 mio. 
kr. fra det regionale bloktilskud i 2023 til § 16.91.69.10. Afdækning af arbejdskraftsbesparende 
teknologier (nyoprettet hovedkonto) til regional medfinansiering til at afsøge mulighederne for at 
etablere en teknologifond, der kan understøtte udviklingen og implementeringen af teknologiske 
løsninger i sundhedsvæsenet. På forslag til finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 16.91.69.10. Afdækning af arbejdskraftsbesparende teknologier 2,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 46,0 mio. 
kr. fra det kommunale bloktilskud i 2023 til § 20.11.79.41. Negativ budgetregulering som følge 
af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen til udmøntning af 
negativ budgetregulering. På finanslov for finansåret 2023 optages således følgende:
§ 20.11.79.41. Negativ budgetregulering som følge af Aftale om det frem-

tidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen 46,0 mio. kr.

På forslag til finanslov for finansåret 2023 optages følgende tekstanmærkninger under § 13:

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 10,7 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud til § 

07.11.79.30. Reserve vedr. overgang til digital infrastruktur til regional medfinansiering af overgang 
til ny digital infrastruktur.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,1 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud til § 

07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til regional medfinansiering af drift, advisering og 
support af digital infrastruktur.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,0 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud til 

§ 15.11.07.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond til regional medfinansiering af 
Den Sociale Investeringsfonds sekretariat.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre 102,5 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud til 
initiativer i regionerne, der skal styrke fødselsområdet.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 31,8 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud til 

initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner, særlig 
indsats for flere læger til områder med lægemangel samt rehabilitering for sclerose og hjerneskade.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 20,9 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud til 

initiativer i sundhedsreformen, herunder udbygget ordning med vederlagsfri antipsykotisk medicin til 
patienter med skizofreni samt rehabilitering for sclerose og hjerneskade.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,2 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud til 

fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 44,1 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud til § 

16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen til finansiering af den fælles it-infrastruktur på 
sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,6 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud til § 

16.55.01.70. Finansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet til 
regional medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 6,5 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud til 

teknisk korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 105,4 mio. kr. i 2023 til det regionale bloktilskud til 

anlægsinvesteringer til en styrket psykiatri, herunder anlægsinvesteringer i den almene psykiatri og 
retspsykiatrien.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,6 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud til § 

13.11.26.15. Datafordeleren til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,5 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktilskud til § 

16.91.69.10. Afdækning af arbejdskraftsbesparende teknologier (nyoprettet hovedkonto) til regional 
medfinansiering til at afsøge mulighederne for at etablere en teknologifond, der kan understøtte 
udviklingen og implementeringen af teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 2,3 mio. kr. i 2023 fra det regionale bloktil-

skud, heraf overføres 0,8 mio. kr. til § 09.61.01.10. Almindelig virksomhed til videreførelse af de 
nationale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer og 1,5 
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mio. kr. til § 13.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser til videreførelse af de 
nationale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 21,4 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktilskud 

til § 07.11.79.30. Reserve vedr. overgang til digital infrastruktur til kommunal medfinansiering af 
overgang til ny digital infrastruktur.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 14,1 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktilskud til 

§ 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til kommunal medfinansiering af drift, advisering 
og support af digital infrastruktur.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,9 mio. kr. i 2023 til det kommunale bloktilskud 

til tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisati-
on).”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktilskud til § 

15.11.07.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond til kommunal medfinansiering af 
Den Sociale Investeringsfonds sekretariat.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 208,2 mio. kr. i 2023 til det kommunale bloktilskud 

til initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og 
patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 26,1 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktilskud til 

§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen til finansiering af den fælles it-infrastruktur 
på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,6 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktilskud til 

§ 16.55.01.70. Finansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet til 
kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,0 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktilskud 

til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet til 
forøgelse af basisbevilling til sundhed.dk.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,8 mio. kr. i 2023 til det kommunale bloktilskud til 

teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre 46,0 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktilskud 
til § 20.11.79.41. Negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og 
bedømmelsessystem i folkeskolen til udmøntning af negativ budgetregulering.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 22,7 mio. kr. i 2023 til det kommunale bloktilskud til 

teknisk korrektion af tilbageførsel af VEU-opsparing.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,5 mio. kr. i 2023 til det kommunale bloktilskud som 

følge af, at Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL har besluttet at lukke Institut for Kvalitet 
og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) pr. 1. juli 2022.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 4,6 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktil-

skud, heraf overføres 1,5 mio. kr. til § 09.61.01.10. Almindelig virksomhed til videreførelse af de 
nationale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer og 3,1 
mio. kr. til § 13.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser til videreførelse af de 
nationale brugertilfredshedsundersøgelser og medfinansiering af offentlige ledelsesinitiativer.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,5 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktilskud til § 

16.55.01.35. Kommunal finansiering af Center for Forebyggelse i Praksis. Midlerne udbetales herfra 
som driftstilskud til KL.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 14,5 mio. kr. i 2023 fra det kommunale bloktilskud til 

§ 13.11.26.15. Datafordeleren til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Uanset bestemmelserne i lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommu-

nerne ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges indenrigs- og boligministe-
ren til inden den 15. oktober 2022 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse 
for 2023 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstil-
skuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved 
forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de strukturel-
le og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 285,6 mio. kr. i 2023 til det kommunale bloktilskud til 

generelt løft af folkeskolen.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.12.10.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i 2023 at forhøje tilskuddet til særlig vanskeligt 

stillede kommuner med 250,0 mio. kr., jf. § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud 
til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og 
boligministeren.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.12.40.
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Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 600,5 mio. kr. i 2023 til 
kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kom-
munes andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2023, der anvendes i forbindelse med 
udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2023.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.12.56.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at yde et tilskud til Furesø Kommune på 32,1 mio. 

kr. for 2023 med henblik på at udmønte Aftale mellem Indenrigs- og Boligministeriet og Furesø 
Kommune om udbetaling af særtilskuddet fra 2022 af juni 2021 til fuld og endelig afgørelse af Aftale 
mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Furesø Kommune om sammenlægning af Farum 
og Værløse Kommuner af marts 2011. Tilskuddet er reguleret med udviklingen i det kommunale 
beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.12.60.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2023-2026 at yde tilskud til de 

kommuner, der for 2023 får tilsagn til at gennemføre en nedsættelse af indkomstskatten eller 
dækningsafgiften af erhvervsejendomme med tilskud, uden forhøjelse af andre skattearter. Skattened-
sættelsen opgøres som den samlede ændring i nettoprovenuet for kommunen som følge af ændringer 
i udskrivningsprocenten og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme. Op-
gørelsen baseres på grundlaget for dækningsafgift, der ligger til grund for opgørelse af provenu 
for dækningsafgift efter § 6 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser 
af den kommunale skatteudskrivning. Ved beregningen indgår ikke provenuændringer som følge 
af skattenedsættelser med tilskud for 2023 efter § 17 e, stk. 1 i lov om kommunal udligning og 
generelle tilskud.

Stk. 2. Rammen til skattenedsættelser med tilskud efter stk. 1 fastsættes således, at rammen ikke 
kan overstige den fastsatte ramme til skatteforhøjelser for 2023. Rammen kan højst udgøre 150 mio. 
kr.

Stk. 3. Tilskudsrammen udgør 112,5 mio. kr. for 2023, 75,0 mio. kr. for hvert af årene 2024 og 
2025 og 37,5 mio. kr. for 2026.

Stk. 4. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2023 kan højst 
udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026.

Stk. 5. Tilskud efter stk. 1 fordeles af indenrigs- og boligministeren efter ansøgning fra kommuner-
ne og under hensyn til rammen efter stk. 2.

Stk. 6. Hvis en kommune i perioden 2024-2026 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet forholdsmæs-
sigt til kommunen efter stk. 1.

Stk. 7. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 
2023, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 
8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale 
skatteudskrivning for årene 2024-2027.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.12.61.
Uanset bestemmelsen efter § 17 e, stk. 3 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud om, 

at rammen til skattenedsættelser fastsættes således, at denne svarer til rammen til skatteforhøjelser, 
bemyndiges indenrigs- og boligministeren til at forhøje rammen til skattenedsættelser med tilskud 
efter § 17 e, stk. 3, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud med op til 26 mio. kr. for 2023, 
såfremt de ansøgte skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2023 kan medføre 
en samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning.
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Stk. 2. Forhøjelsen af rammen til skattenedsættelser med tilskud kan ikke overstige en eventuel 
overudligningsvirkning som følge af gennemførte skatteforhøjelser med baggrund i de indfasede tab 
i 2023 ved udligningsreformen.

Stk. 3. Tilskudsrammen kan højst udgøre op til 23,4 mio. kr. for hvert af årene 2023 og 2024, 22,1 
mio. kr. for 2025, 20,8 mio. kr. for 2026 og 19,5 mio. kr. for 2027.

Stk. 4. Vilkår for tilskud følger bestemmelserne i § 17 e i lov om kommunal udligning og generelle 
tilskud.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.12.75.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed på 

107,1 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på 
ældreområdet.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.12.80.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet i 

ældreplejen på 1.072,1 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for 
udgiftsbehovet på ældreområdet.”

”Tekstanmærkning ad 13.91.12.84.
Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til en værdig ældrepleje 

på 1.122,8 mio. kr. i 2023 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet 
på ældreområdet.”

På forslag til finanslov for finansåret 2023 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:

”Tekstanmærkning ad 16.51.74.
Sundhedsministeren bemyndiges til at afsætte et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinan-

siering) på 1.614,0 mio. kr. i 2023 til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.”

”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Sundhedsministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfat-

tet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.
Stk. 2. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, 

herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, 
bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, 
revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regioner-
nes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdra-
gelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.”

Statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra 

det korrigerede beregningsgrundlag for 2020 til 2023 udgør 11,9 pct.

Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Der søges om tilslutning til, at reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi 

udgør 2,8 pct. for ejerboliger og øvrige ejendomme i 2023.
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Endelig anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 62,0 
mio. kr. i 2022 og 1.679,7 mio. kr. i 2023 fra det statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale 
udgiftsloft.

Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 344,2 mio. 
kr. i 2022 og 1.114,3 mio. kr. i 2023 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale 
delloft for sundhedsområdet.

København, den 15. juni 2022

Nicolai Wammen

/ Jeppe Berg Jensen

Til Finansudvalget.
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Bilag 1
Regulering af det generelle tilskud for kommuner

Mio. kr.
Korrigeret
pulje 2022

Foreløbig
pulje 2023 BO 2024 BO 2025

(2022-pl) (2023-pl) (2023-pl) (2023-pl)

I. Overført tilskudspulje

Kommune- og regionsaftalen 2021 vedr. 2022, overført tilskuds-
pulje, jf. akt 320 af 29. juni 2021 85.641,9 82.527,3 82.465,4 82.465,4

Pris- og lønregulering 2022-2023 - 1.980,7 1.979,2 1.979,2

I alt 85.641,9 84.508,0 84.444,6 84.444,6

II. Budgetgaranti

Foreløbig regulering - -1.320,7 - -

Efterregulering - -6.891,7 - -

Permanent regulering - 14.597,4 14.597,4 14.597,4

I alt - 6.385,0 14.597,4 14.597,4

III. Lov- og cirkulæreprogram

Skatteministeriet
Lov om ændring af kommunal ejendomsskat, ejendomsvurde-
ringsloven, dødsboskatteloven og skatte-forvaltningsloven 3,5 - - -

Lov nr. 2227 af 29. december 2020 om ændring af ejendomsvur-
deringsloven og forskellige andre love 1,3 1,3 - -

Efterregulering vedr. Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om 
ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri 
kompensation for forhøjede energi- og miljø-afgifter

11,9 - - -

Efterregulering vedr. Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring 
af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love 1,0 - - -

Opgaveflyt af ICS (International Citizen Service) fra Skattesty-
relsen til kommunerne 1,2 1,2 1,2 1,2

I alt 18,9 2,5 1,2 1,2

Justitsministeriet
Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere 
m.v. og lov om Det Centrale Personregister 5,0 5,1 5,1 5,1

I alt 5,0 5,1 5,1 5,1

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv social 
politik, mv. (indførelse af beskæftigelseskrav) 1) - - - -5,3

I alt 0,0 0,0 0,0 -5,3

Social- og Ældreministeriet
Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social 
service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1) - - - 0,5

Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, 
lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og 
forældreansvarsloven (Barnets Reform) 1)

- - - 2,9

Lov nr. 286 af 28. marts 2012 Ændring af lov om social service 
(Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 1) - - - -0,1
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Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb 
af bil efter serviceloven 1) - - - -1,2

Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om 
social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1) - - - -33,9

Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring 
af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret 
til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, 
der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i 
form af et kontant tilskud) 1)

-96,5 -35,6 -31,4 -26,9

L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område, lov om social service og 
lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling og præ-
cisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og 
satsregulering m.v.)

-96,3 -47,4 -47,4 -47,4

Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service 
(Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn 
med sociale tilbud)

8,7 10,2 10,3 10,1

Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, 
lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende 
pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse 
og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) 1)

- - - -3,1

Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på 
Danmarkskortet m.v.)

0,7 0,8 0,7 0,7

Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og 
unge og deres familier -12,7 -33,8 -33,8 -33,8

I alt -196,1 -105,8 -101,6 -132,2

Sundhedsministeriet
Regulering og forrentning af erstatnings- og godtgørelsesbeløb på 
baggrund af Højesterets dom af 4. december 2020. 0,1 - - -

Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 
18-21-årige)1) 55,4 174,4 296,0 418,3

I alt 55,5 174,4 296,0 418,3

Beskæftigelsesministeriet
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af 
den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov 
om social pension og flere andre love. 1)

- - - 1,6

Lov nr. 2190 af 29. 12. 2020 - Overførsel af myndighedsansvar 
for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v. - - - -0,1

Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre 
ressourceforløb)

66,9 67,8 68,9 69,2

Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om forlængelse af den mid-
lertidige arbejdsfordeling - -4,6 - -

Lov nr. 2380 af 14. december 2021 - Udvidet ret for arbejdsgiver 
til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af 
covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved 
pasning af børn som følge af covid-19

306,7 - - -

Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, 
ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af 
barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemed-
lemmer m.v.

10,0 54,8 58,0 59,3

Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelses-
indsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 
2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesind-
satsen og samtaler over video eller telefon

-34,5 -35,4 -35,4 -35,4

Lov nr. 877 af 12. maj 2021 (Rammeaftale om plan for genåb-
ning af Danmark) - -7,9 - -
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Lov nr. 1438 af 29. juni 2021 (Rammeaftale om en sommer- og 
erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker) 0,5 - - -

Lov nr. 2529 af 21. december -Forlængelse af den midlertidige 
arbejdsfordelingsordning m.v. - -0,1 -0,5 -

I alt 349,6 74,6 91,0 94,6

Børne- og Undervisningsministeriet
Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudslo-
ven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn 
med dagtilbud m.v.)

27,9 28,6 1.649,4 1.649,4

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov 
om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærds-
aftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om 
kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluerings- 
og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.)

- 8,6 2,8 6,6

FGU skoleydelse for elever i efterværn, som følge af en praksi-
sændring vedr. fortolkning af § 19 i bekendtgørelse om institutio-
ner for forberedende grunduddannelse mv.

- 4,7 11,5 11,5

I alt 27,9 41,9 1.663,7 1.667,5

Miljøministeriet
Bekendtgørelse nr 1349 af 16/06/2021 om indfasning af kvælstof 
til miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021 og om udnyttelse 
og bortfald af tilladelser til brug af kvælstof meddelt i årene 
2019 og 2020 efter bekendtgørelse om indfasning af kvælstof til 
akvakulturerhvervet

0,3 - - -

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af 
støjhandlingsplaner (støjkortlægningsbekendtgørelsen) -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse 
af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable 
arealer), Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

- - 15,4 15,4

Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til 
mellemstore fyringsanlæg 1) - - - -0,6

Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, 
der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i 
lov nr. 204 af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørel-
se nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. 
af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendt-
gørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbe-
kendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om er-
hvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyr-
gødningsbekendtgørelsen)

- - - -0,1

I alt -0,1 -0,4 15,0 14,3

I alt, lov- og cirkulæreprogram 260,7 192,3 1.970,4 2.063,5

IV. Andre reguleringer

Balancetilskud - -16.157,2 - -

Midtvejsregulering af overførsler mv. -4.197,9 - - -
Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitalise-
ringsstrategi 2022-2025 1)*) - - - -0,9

Kommunal medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt 
sundhedskort 1) - - - -

Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitalise-
ringsstrategi 2016-2020 1) - - - 2,4

Kommunal finansiering af fælleskommunal digitaliseringspro-
gram 1) - - - -

Kommunal medfinansiering af overgang til ny digital infrastruk-
tur 1)*) - -21,4 -1,3 -1,0

Kommunal medfinansiering af drift, advisering og support af 
digital infrastruktur 1)*) - -14,1 -33,1 -33,1
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Kommunernes hjælp til borgere med infrastrukturløsninger (regu-
lering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi) 11,1 - - -

Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordelen 11,8 - - -

Tilbageførsel af betaling for CPR-data 14,5 - - -
Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af 
17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved 
forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

- -29,2 -29,2 -35,5

Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO - 4,9 - -
Teknisk korrektion vedr. finansiering af en samlet status for ’be-
dre bemanding i ældreplejen’ -0,3 - - -

Kommunal medfinansiering af Den Sociale Investeringsfond 1) - -2,0 -2,0 -2,0
Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet 
kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for bor-
gere med kroniske sygdomme 1)

35,0 208,2 208,9 210,1

Vaccinationsambassadører i kommunerne 9,2 - - -
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområ-
det (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.) - -26,1 - -

Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles 
it-infrastruktur på sundhedsområdet - -9,6 - -

Forøgelse af basisbevilling til sundhed.dk - -3,0 -3,0 -1,5

Teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier 7,6 7,8 7,8 7,8
Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om 
det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen -18,7 -46,0 -46,0 -46,0

Tilbageførsel af VEU-opsparing 1) 66,6 22,7 - -
Kommunal medfinansiering af digitalisering af ansøgning og 
sagsbehandling på kørekortområdet 1) - - - -

Etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af sygehusene 30,0 - - -

Teknisk korrektion af sag om erhvervsaffaldsgebyrer 53,7 - - -

Afvikling af IKAS - 5,5 5,5 5,5

Fortsat drift af Center for Forebyggelse i Praksis - -5,5 -5,5 -5,5
Kommunal medfinansiering af brugertilfredshedsundersøgelser 
og offentlige ledelsesinitiativer1) - -4,6 -3,3 -4,7

Kompensation for nettomerudgifter ifm. modtagelse og håndte-
ring af fordrevne fra Ukraine 164,0 - - -

Overgangsordningen med indkvartering og forplejning af for-
drevne fra Ukraine 50,0 - - -

Ekstraordinært særtilskud til kommuner, der modtager særligt 
mange fordrevne fra Ukraine -235,5 - - -

Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af CO-
VID-19 634,0 - - -

I alt, andre reguleringer -3.364,9 -16.096,6 98,8 95,6

Total 82.537,7 75.015,7 101.111,2 101.201,1

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

Mio. kr.
Korrigeret
pulje 2022

Foreløbig
pulje 2023 BO 2024 BO 2025

(2022-pl) (2023-pl) (2023-pl) (2023-pl)

I. Overført tilskudspulje

Permanent tilskud, jf. Kommune og regionsaftalen 2021 
vedr. 2022, overført tilskudspulje, jf. akt 320 af 29. juni 2021 105.428,8 105.394,4 105.416,8 105.416,8

Pris- og lønregulering 2022-2023 - 2.529,5 2.530,0 2.530,0

I alt 105.428,8 107.923,9 107.946,8 107.946,8

II. Lov- og cirkulæreprogram

Sundhedsministeriet

Lov nr. 2392 af 14. december 2021 om lov om ændring af lov om 
forsøgsordning med medicinsk cannabis 3,6 3,8 4,0 4,2

Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 
18-21-årige)1) -1,1 -12,8 -25,9 -40,0

Honorering af børneinfluenzavacciner 25,8 - - -

Lov nr. 2617 af 28. december 2021 om lov om ændring af lov om 
anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og sundhedsloven Ændring 
af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (psykiatriloven)

2,0 2,1 2,1 2,1

I alt 30,3 -6,9 -19,8 -33,7

I alt, lov- og cirkulæreprogram 30,3 -6,9 -19,8 -33,7

III. Andre reguleringer

Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en balanceret 
udvikling af den regionale økonomi 1.160,6 2.074,1 2.074,1 2.074,1

Regional medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliserings-
strategi 2022-20251)*) - - - -0,6

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

Regional medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliserings-
strategi 2016-20201) - - - 1,2

Regional medfinansiering af overgang til ny digital infrastruk-
tur1)*) - -10,7 -0,6 -0,5

Regional medfinansiering af drift, advisering og support af digital 
infrastruktur1)*) - -7,1 -16,5 -16,5

Regional medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet 
(National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.) - -44,1 - -

Regional medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-
infrastruktur på sundhedsområdet - -9,6 - -

Sundhed.dk (regulering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi) 5,6 - - -

Regional medfinansiering af brugertilfredshedsundersøgelser og 
offentlige ledelsesinitiativer 1) - -2,3 -1,7 -2,4

Regional medfinansiering af afdækning af arbejdskraftbesparen-
de teknologier - -2,5 - -
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Regional medfinansiering af Den Sociale Investeringsfond1) - -1,0 -1,0 -1,0

Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren 2,1 - - -

Tilbageførsel af VEU-opsparing1) 18,8 6,5 - -

Tilbageførsel af betaling for CPR-data 2,6 - - -

Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt (Aftale om udmønt-
ning af satspuljen for 2018) 1) 1,2 1,2 1,2 1,2

En god start på livet (Aftale om finansloven for 2022) 100,0 102,5 106,6 90,0

Kvalitetspakker, læger og rehabilitering af patienter (Aftale om 
udmøntning af sundhedsreform)1) 21,0 31,8 31,8 31,8

Udbygget ordning til skizofreni og rehabilitering af patienter (Af-
tale om udmøntning af sundhedsreform) - 20,9 20,5 20,5

Kompensation for pukkelafvikling afledt af COVID-19 i 2022 222,0 - - -

Teknisk korrektion vedr. styrket kapacitet i psykiatrien - anlæg 
(Aftale om finansloven 2020) 113,1 105,4 - -

Kompensation for regionale udgifter til håndtering af COVID-19 
i 2021 og 2022 3.262,0 - - -

I alt, andre reguleringer 4.909,0 2.265,1 2.214,4 2.197,8

Total 110.368,1 110.182,1 110.141,4 110.110,9

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.
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Bilag 3
Regulering af statstilskud til regioner til udviklingsopgaver

Mio. kr.
Korrigeret
pulje 2022

Foreløbig
pulje 2023 BO 2024 BO 2025

(2022-pl) (2023-pl) (2023-pl) (2023-pl)

I. Overført tilskudspulje

Kommune- og regionsaftalen 2021 vedr. 2022, overført tilskuds-
pulje, jf. akt 320 af 29. juni 2021 2.065,0 2.031,5 2.031,5 2.031,5

Pris- og lønregulering 2022-2023 - 48,8 48,8 48,8

I alt 2.065,0 2.082,3 2.082,3 2.082,3

II. Lov- og cirkulæreprogram

Børne- og Undervisningsministeriet

Lov nr. 2532 af 22. december 2021 om ændring af lov om institu-
tioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse m.v., lov om de gymnasiale uddannelser, lov om private 
institutioner for gymnasiale uddannelser og lov om institutioner 
for erhvervsrettet uddannelse (Udskydelse af solnedgangsklausul, 
afskaffelse af ventelister, begrænsning af mulighed for instituti-
onsskift, etablering af tilskudsloft for elever på private gymnasier 
og midlertidigt stop for optag).

1,8 - - -

L 157 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., 
lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private 
institutioner for gymnasiale uddannelser og lov om de gymnasi-
ale uddannelser. (Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de 
gymnasiale ungdomsuddannelser)

2,0 3,5 2,8 1,7

I alt 3,8 3,5 2,8 1,7

Transportministeriet

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernba-
nenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet 0,2 0,2 0,2 0,2

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

Miljøministeriet

Nye kvalitetskriterier for PFAS-stoffer - 20,0 20,0 20,0

I alt - 20,0 20,0 20,0

I alt, lov- og cirkulæreprogram 4,0 23,7 23,0 21,9

III. Andre reguleringer

Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en balanceret 
udvikling af den regionale økonomi 101,0 92,9 92,9 92,9

I alt, andre reguleringer 101,0 92,9 92,9 92,9

Total 2.170,0 2.196,9 2.196,2 2.195,1

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2023 ꞏ Juni 2022 93 

*) 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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