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Kommunal medfinansiering 2015
Regeringen og Danske Regioner indgik den 3. juni 2014 aftale om regionernes økonomi for 2015.
Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale medfinansiering i 2015, som
danner baggrund for den øvre grænse for kommunal medfinansiering. Beregningen foregår i tre trin.
Første trin er en beregning af det forventede niveau for kommunal medfinansiering i 2014 under
økonomiaftalens forudsætninger. Andet trin, er en beregning af det forudsatte niveau for 2015, som
aftalt i økonomiaftalen for 2015. I tredje trin korrigeres dette niveau med mer/mindreopgaver på lov
og cirkulæreprogrammet samt puljer med virkning i 2015, hvormed den øvre grænse for kommunal
medfinansiering i 2015 fastlægges.
Trin 1: Beregning af det skønnede niveau for 2014
Dette trin er udgangspunktet for beregning af den kommunale medfinansiering for 2015, og tager
udgangspunkt i det skønnede niveau for 2014.
Skønnet består af:
1. En opgørelse af kommunal medfinansiering i 2013 i takstsystem 2015.
2. Tillagt aktivitetsforudsætninger fra 2014-aftalen korrigeret for
aktivitetsforudsætningerne, jf. økonomiaftalen for 2015.

ændringer

i

Ad 1) Den realiserede kommunale medfinansiering i 2013 i 15-takster fremgår af tabel 1 (A).
Dermed bliver det forudsatte udgangspunkt for den kommunale medfinansiering 19.340,4 millioner
kroner.
Tabel 1: Udgangspunkt for beregning af kommunal medfinansiering 2014, mio. kr. (14-pl)
A

KMF 2013 i 2015- takster (SSI)

19.340,4

B=A

Udgangspunkt KMF 2015 før ØA aftale 2015

19.340,4

Ad 2) Der skal endvidere korrigeres for konsekvensændringer af aktivitetsforudsætningerne for
2014 i økonomiaftalen for 2015. Som følge af en højere aktivitetsvækst i 2013 end forudsat ved
økonomiaftalen for 2014, ændres aktivitetsforudsætningen for 2014 i beregningen af kommunal
medfinansiering for 2015. Aktivitetsforudsætningen for 2014 udgør således 0,1 procent. I
økonomiaftalen for 2014 blev der beregnet en vækst i kommunal medfinansiering på 299,4
millioner kroner (14-pl) som indgik i balancen. Denne bliver i det nye skøn for 2013 reduceret med
389,8 millioner kroner til -90,4 millioner kroner. (i og iii i tabel 2).
Derefter korrigeres for skæve DUT-sager, som fra 2013 til 2015 udgør 54,4 millioner kroner. (ii i
tabel 2).
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Tabel 2: KMF i basisbalancen 2015, mio. kr. (14-pl)
B=A
i

Udgangspunkt KMF 2015 før ØA aftale 2015
Samlet tilvækst i kommunalt aktivitetsbidrag – effekter af regionsaftale 2014

ii

Skæve dut 2013-> 2015

iii

Aftalekonsistent aktivitetsløft 2014 0,1 pct. jf. ØA 2014

19.340,4
299,4
54,4
-389,8

D=B+i+ii+iii KMF i basisbalancen 2013

19.304,3

Trin 2: Kommunal medfinansiering 2015 med effekten af økonomiaftalen for 2015
Der er med aftalen for regionernes økonomi 2015 aftalt en vækst på 2,0 procent i aktivitet for 2015.
Det svarer til en produktionsstigning på 1.374,4 millioner kroner, heraf slår 928,3 millioner kroner
igennem i forhold til den kommunale medfinansiering – at det kun er en delmængede skyldes, at der
er loft for den kommunale medfinansiering på de enkelte udskrivninger og ambulante besøg. Den
kommunale medfinansieringsandel er opgjort til 25,2 procent, hvilket svarer til en forventet stigning
i kommunal medfinansiering på 234,0 millioner kroner på sygehusbehandling.
Der er ikke forudsat en vækst på praksisområdet eller inden for psykiatrien, som påvirker den
kommunale medfinansiering i 2015.
Den forudsatte kommunale medfinansiering, jf. økonomiaftalen 2015, og dermed regionernes
finansiering bliver derfor på 19.866,5 millioner kroner jf. nedenstående tabel 3. Hertil kommer
reguleringer i medfør af DUT princippet.
Tabel 3: Korrektion for ØA2015, mio. kr. (15-pl)
KMF basisbalance
Løft af sygehusaktivitet i 2015
Løft af øvrige områder
KMF i balancen

19.632,5
234
0
19.866,5

For at bestemme det øvre loft for den kommunale medfinansiering, korrigeres der for den
medfinansiering, som regionerne modtager via DUT-sager. Ansøgningspuljer er i ØA15 indregnet i
niveauet på basisbalancen. Efter disse korrektioner findes den øvre grænse for kommunal
medfinansiering. Dette gennemgås herunder i trin 3.
Trin 3: Fastlæggelse af den øvre grænse for kommunal medfinansiering i 2015
Niveauet i tabel 3 korrigeres med den skæve profil på mer-/mindreopgaver i medfør af lov og
cirkulæreprogrammer, finanspuljer og satspuljer, hvor der er gennemslag for den kommunale
medfinansiering i 2015. Ingen af meropgaverne for 2015 har imidlertid gennemslag for den
kommunale medfinansiering for året 2015, hvorfor korrektionen bliver 0.
Den øvre grænse for kommunale medfinansiering i 2015 bliver dermed 19.866,5
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millioner kroner.

Tabel 4: Fastsættelse af øvre grænse for KMF-indtægter for regionerne, mio. kr.

2015

KMF i balancen

19.866,5

Løft KMF 2015 loft i forhold til forudsat niveau i ØA for 2015(15pl)
Samlet KMF inklusiv korrektioner (den øvre grænse for KMF)

0
19.866,5

Fordeling af den kommunale medfinansiering på regioner sker på baggrund af regionernes
indbyrdes aktivitetsfordeling i 2013. Kommunal medfinansiering udover den øvre grænse tilfalder
staten.
I tabel 5 er det maksimale niveau for kommunal medfinansiering i 2015 fordelt på regionsniveau.
Fordelingen er baseret på aktiviteten i 2013.
Tabel 5. Regionsfordelt kommunal medfinansiering 2015, 1.000 kr.
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Hele landet
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2015
1.859.211
4.202.470
4.395.009
6.392.537
3.017.273

19.866.500
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Bilag 1. Nøgler for den kommunale medfinansiering
Produktionsværdi (aktivitet) og kommunal medfinansiering 2013 (takstsystem 2015 i 14 p/l el. p/l til 2014)
Landet

Somatik
- Stationær
- Ambulant
I alt
Genoptræning
- Stationær
I alt
Psykiatri
- Stationær
- Ambulant
I alt
Sygesikring
- Speciallæge
- Almen læge
- Tandlæge
- Fysioterapi
- Fodterapi
- Kiropraktor
- Psykolog
- Anden (Teddy Ø)
I alt

Produktionsværdi

Kommunal medfinansiering

Nøgle

39.399.643.487
25.803.596.164
65.203.239.651

9.021.950.360
7.413.570.675
16.435.521.035

22,9%
28,7%
25,2%

509.681.922
509.681.922

356.777.345
356.777.345

70,0%
70,0%

2.601.741.335
1.924.375.365
4.526.116.700

290.140.826
577.762.230
867.903.056

11,2%
30,0%
19,2%

3.166.828.225
5.429.658.866
1.323.332.880
385.715.814
86.119.022
113.633.344
239.500.251
1.681.384
10.746.469.785

1.070.476.150
394.706.168
132.333.288
38.571.581
8.611.902
11.363.334
23.950.025
168.138
1.680.180.588

33,8%
7,3%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
15,63472%

Samlet
80.985.508.058
19.340.382.025
23,88129%
Opgørelserne er foretaget på baggrund af takstsystem 2015
Kilde: Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret pr. 10 marts 2014.
Noter: Det generelle udgangspunkt er, at der beregnes kommunal medfinansiering af de behandlinger, som er betalt af
regionerne, og hvor borgeren bor i Danmark. Dette afgrænses vha. bo-region, bo- og betaler-kommune samt betaleroplysninger fra LPR og Sundhedsdatabanken. I udgangspunktet er patienter på offentlige sygehuse betalt af regionerne. For
andre sygehuse kræves at der findes en kode for ”betalt af bopælsregion”. Specielt gælder at følgende behandlinger fjernes
fra beregningsgrundlaget: Kunstig befrugtning og sterilisation samt behandlinger på alkoholambulatoriet på Hvidovre
hospital
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Opgørelser afgrænset til den statslige aktvitetspulje
Landet
1000. kr.
Somatik
- Stationær
- Ambulant
Genoptræning
- Stationær
§79
I alt
Sygesikring
Samlet

Produktionsværdi Kommunal medfinansiering

Nøgle

39.054.196,717
25.515.582,841

8.980.296,000
7.316.774,000

23,0%
28,7%

502.575,624
368.812,240
65.441.167,422

351.803,000
120.485,302
16.769.358,302

70,0%

2.261.614,918

295.453,357

13,1%

67.702.782,340

17.064.811,659

25,2%

25,6%

Kilde: Landspatientregisteret 10. marts 2014, Sygesikringsregisteret pr. 10.marts 2014 opgjort i 2014 forløbstakster
(opgjort på LPR 2013 10.marts 2014)
Note: Kommunal medfinansiering under sygesikringen er beregnet som 34 pct. af bruttohonoraret dog max 1.403 kr.
Opgørelserne er foretaget på baggrund af takstsystem 2015 (2014 pl udgaven)
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