Oversigt over finanslovaftaler 2013 af særlig interesse for regionerne.
Danske Regioner
Aftale/Indhold
Finanslovaftale 2013 (inklusive aftaler
om ungepakke og indsats mod social
dumping)

Beløb

Bemærkninger

Forligspartier S, RV, SF, EL
Ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats
Styrket
indsats
mod 645 mio. kr. i 2012-2016.
ungdomsarbejdsløshed, herunder
 Etablering af brobygningsforløb til
uddannelse og praktikkonsulenter
 Bedre voksenlærlingeordning for
ledige
 Styrkelse af jobrotationsordningen
 Styrkelse af videnpilot- og
fagpilot-ordninger
Målretning af Forebyggelsesfonden
1.043 mio. kr. i 2012-2015.
 Medfinansiering af arbejdsmiljørådgivning
 Forebyggelsespakker
 Handlingsplan for arbejdsulykker
 Bedre seniorarbejdsliv

Finansieringen sker primært ved omlægninger af Beskæftigelsesministeriets område (kommunale aktiveringsudgifter) og
forskningsreserven.
Indsatsen falder i god tråd med initiativer, regionerne har
iværksat i et samarbejde med kommunerne i form af
brobygningsforløb samt videnpilotindsatser. Initiativerne har
haft gode resultater.
Kontaktperson: Anja Storgaard, ast@regioner.dk
Målretningen af Forebyggelsesfonden udspringer af den
politiske aftale fra august 2012, ”Et godt og langt arbejdsliv for
alle”, der indeholder en række initiativer, som skal forebygge
fysisk og psykisk nedslidning og ligeledes en række, der skal
fastholde flere på arbejdsmarkedet og styrke inklusionen.
En konsekvens af målretningen af fondens midler er, at det ikke
længere er muligt at søge om midler til egentlige
arbejdspladsprojekter.

Danske Regioner har i høringssvar den 25. oktober 2012 blandt
andet tilkendegivet, at forebyggelse bedst sker ved
virksomhedsnære projekter med lokal forankring, som
medvirker til at sikre den bedste viden om de faktiske forhold
og dermed til at opnå den bedste effekt.
Medfinansiering af arbejdsmiljørådgivning indebærer, at både
offentlige og private virksomheder kan få tilskud på op til 50
procent af udgiften til en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til
rådgivning indenfor områderne arbejdsulykker, psykisk
arbejdsmiljø og muskel-skelet besvær. Der kan ikke gives
støtte til efterlevelse af afgørelser fra Arbejdstilsynet.
Forebyggelsespakker er hidtil anvendt målrettet specifikke
brancher. Der vil blive udbudt flere forebyggelsespakker til
både offentlige og private virksomheder i særligt
nedslidningstruede brancher, herunder pakker med henblik på
at forebygge ulykker på bygge- og anlægsområdet.
Handleplanerne retter sig mod arbejdsulykker i bygge- og
anlægsbranchen.
Kontaktperson:
Malene
Vestergaard
Sørensen,
mvs@regioner.dk
Udvidelse af seniorjobordningen
55 mio. kr. i 2013 og 65 Retten til at få et seniorjob i kommunen er målrettet personer,
 Etablering af midlertidig over- mio. kr. årligt fra 2014 og som har ret til efterløn, har opbrugt dagpengeretten og har
frem.
maksimalt 5 år til efterlønsalderen. Med udvidelsen af
gangsordning
seniorjobordningen etableres en overgangsordning, som
fastholder retten til seniorjob for de personer, der med
forhøjelsen af efterlønsalderen ellers ville have mistet retten til
seniorjob, fordi deres dagpengeret vil være udløbet mere end 5
år før efterlønsalderen.
Vurderes ikke at have direkte betydning for regionerne.

Kontaktperson: Jane Marianne Ravn, jmr@regioner.dk
Flere fleksjob
Iværksættelse af en række initiativer, som 465 mio. kr. i 2013-2015.
skal medvirke til op mod 13.500 flere
fleksjob frem mod 2016, herunder
 Fleksjobambassadører i kommunerne
 Forsøg med nye kommunale
fleksjobansættelser
 Rådgivning til virksomheder med
fleksjobansatte med psykiske
lidelser
 Forsøg med fleksjobbonus på
25.000
kr.
pr.
ansat
til
virksomheder
 Nedsættelse af arbejdsgruppe, som
skal belyse mulighederne for flere
fleksjob i den offentlige sektor
samt følge op på allerede
igangsatte initiativer (med henblik
på økonomiforhandlingerne for
2014)

Aftalen medfører, at der afsættes 465 millioner kroner til en
række initiativer, der skal skaffe flere fleksjob på
arbejdsmarkedet.
Der etableres et forsøg med en fleksjobbonus på 25.000 kroner
til virksomheder, som ansætter en person i et fleksjob i under ti
timer om ugen. Der er tale om et engangstilskud, som bliver
udbetalt, når medarbejderen har været ansat i seks måneder.
Der etableres en ordning, der giver virksomheder mulighed for
rådgivning i forbindelse med ansættelse af fleksjobansatte med
psykiske lidelser.
Endvidere ansættes i hver kommune mindst to fleksjobambassadører, der skal skabe kontakt mellem virksomheder og
ledige fleksjobbere.
Specielt for det offentlige arbejdsmarked, vil der blive nedsat
en arbejdsgruppe, som frem mod regionernes og kommunernes
økonomiforhandlinger for 2014 og fremadrettet, skal belyse
mulighederne for at oprette yderligere fleksjob i den offentlige
sektor. Arbejdsgruppen vil herudover have til opgave at følge
op på initiativerne ovenfor.
Arbejdsgruppens sammensætning er endnu ikke kendt.
Kontaktperson: Jane Marianne Ravn, jmr@regioner.dk

Styrket miljø og grønne arbejdspladser

Der afsættes i alt 1,5 mia.
kr. i 2013-2018, heraf 675
mio. kr. på trafikområdet.

Grøn omstilling og beskæftigelse
 Grøn omstilling og erhvervspolitik
 Indførelse af mere og bedre grøn
teknologi
 Flere energibesparelser, herunder
gennemførelse af energirenoveringsprojekter i den offentlige
sektor samt undersøgelse af
mulighederne i ESCO-modellen
 Indførelse af grøn kautionsordning

Der gennemføres en række initiativer relateret til
energibesparelser og grøn omstilling, som er interessante i
forhold til regionernes og vækstforas erhvervsudviklingsindsats
med fokus på grøn omstilling. Herunder:












Grønnere kollektiv transport
 Elektrificering af Køge-Næstved
 Bedre tilgængelighed på stationer

Offensiv indsats inden for udvikling, demonstration og
eksport på områder med grønne danske styrkepositioner
(85 millioner kroner).
Ny grøn omstillingsfond (40 millioner kroner).
Grøn omstilling i fødevaresektoren (60 millioner
kroner).
Grønt iværksætterhus (15 millioner kroner).
Grønne kautioner til små og mellemstore virksomheder,
der udvikler, producerer eller anvender grøn teknologi
(50 millioner kroner).
Formidling af viden om grøn omstilling (20 millioner
kroner).
Forskning og udvikling af grøn teknologi (145 millioner
kroner)
Forskning og udvikling af energieffektiv transport (25
millioner kroner).
Energibesparelser og –renovering (45 millioner kroner),
herunder 15 millioner kroner til energirenovering af
offentlige kontorejendomme og 5 millioner kroner til
evaluering af ESCO-modellen..
Pulje for grøn omstilling og beskæftigelse (200
millioner kroner).

Kontaktpersoner:
Ole Ravnholt Sørensen, ors@regioner.dk
Uffe Nielsen, uni@regioner.dk
Elektrificering af Køge-Næstved er led i elektrificeringen af
hovedbanenettet og vil kunne sikre bedre baneforbindelse fra
en række sydsjællandske byer til København med eldrevne tog

via nye Køge Nord. Dette efterlader strækningen mellem
Roskilde og Køge uden elektrificering – hvilket øger relevansen af en samtænkning mellem denne strækning og Østbanen
(privatbanestrækning syd for Køge).
Etablering af elevatorer på stationer mv. for at sikre bedre
tilgængelighed er en fortløbende opgave.
Forbedringerne af den kollektive trafik i forbindelse med
finansloven er sket via Infrastrukturfonden og trafikforlig.
Kontaktperson: Johan Nielsen, jon@regioner.dk
Lavere afgifter for forbrugerne og
mindre erhvervsstøtte
Sanering af erhvervsstøtte mv.
 Omlægning af afgifter på elvarme,
så de svarer til øvrige afgifter
 Planlagt udvidelse af sukkerafgiften afskaffes og fedtafgiften
afskaffes
 Erhvervsstøtten reduceres og
provenu
omprioriteres
til
grundforskningen
 Det
offentliges
grunddata
forbedres og stilles til rådighed for
private

Omlægningen af afgifter
forventes
at
lempe
afgifterne med 2,4 mia. kr.
Dette finansieres gennem
omlægninger i personskatten. Reduktionen af erhvervsstøtten er på 2 milliarder kroner (1,3 milliarder
kroner efter tilbageløb og
rådighed) og bruges blandt
andet til at opprioritere universiteters og forskningsinstitutioners
basisfinansiering med 240 mio. kr.

Omlægning af afgifter på elvarme
Omlægningen af afgifter på elvarme kan være til gavn for
indpasning af el fra vindmøller i energiforsyningen, hvilket vil
være i god tråd med regionale initiativer, der støtter omlægning
til vedvarende energiformer.
Kontaktperson: Lone Vingtoft, lvi@regioner.dk
Sukker- og fedtafgifter
Anvendelsen af fedt- og sukkerafgifter kan have betydning for
den forebyggende indsats. Den afskaffelse af fedtafgiften, som
nu gennemføres, vil indebære mindre besparelser i
sygehussektoren i det omfang, fedt anvendes i
sygehusbehandling.
Kontaktperson: Birgitte Harbo, bih@regioner.dk
Reduktion af erhvervsstøtten
Regeringen og Enhedslisten

gennemfører

den

på

finanslovforslaget
indbudgetterede
reduktion
af
erhvervsstøtten, herunder reduceret støtte til Højteknologifonden, energirenovering i boliger mv.
De 25 millioner kroner årligt, som staten hidtil har haft til at
medfinansiere de midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond,
der går til den konkurrenceudsatte pulje, er sparet væk. Der
afsættes heller ikke længere midler til Fonden for
Entreprenørskab, som flere vækstfora har samarbejde med.
Kontaktperson: Lone Vingtoft, lvi@regioner.dk
Grunddata
Forbedringen af det offentliges grunddata kan berøre
regionerne. Det er aftalt i Økonomiaftalen for 2013, at Danske
Regioner og Finansministeriet skal kigge på potentialerne ved
forbedrede grunddata. Der afventes et udspil fra staten.
Kontaktperson: Dennis Pihl Thomsen, dpt@regioner.dk
Omsorg for udsatte grupper
Styrket social indsats, omfatter blandt
andet:
 Mere tandsundhed for socialt
udsatte
 Forskning i uventede dødsfald i
psykiatrien

Tandsundhed: 180 mio. kr.
årligt fra 2013 og frem.
Uventede dødsfald: 4 mio.
kr. i 2013.

Mere tandsundhed
Fremadrettet vil de 18-25 årige kontanthjælpmodtagere samt
andre, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau, modtage
vederlagsfri tandpleje på forbrug over en årlig grænse på 600
kroner. For personer over 25 år som modtager kontanthjælp, vil
tilskuddet være på 65 procent af udgifterne på over 800 kroner.
Det vides endnu ikke, hvordan forslaget vil blive
implementeret, herunder om udgifterne skal afholdes af
regioner eller kommuner. De samlede udgifter forventes at
blive cirka 180 millioner kroner.
Det er endvidere aftalt, at epilepsipatienter kan modtage

vederlagsfri behandling ved ulykkesbetingede skader.
Kontaktperson: Birgitte Harbo, bih@regioner.dk
Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien
Der afsættes 4 millioner kroner i 2013 til forskning i uventede
dødsfald i psykiatrien. Midlerne udmøntes til det
retsmedicinske forskningsprojekt SURVIVE.
Kontaktperson: Mikkel Lambach, mla@regioner.dk
Viden og uddannelse
Øget brug af sociale klausuler
 Statslige ordregivere forpligtes til
at overveje brug af sociale
klausuler i offentlige udbud
 Øget vejledningsindsats
 Der lægges op til en aftale med
regioner og kommuner om, at de i
lighed med staten skal overveje
brugen af sociale klausuler (med
henblik
på
økonomiforhandlingerne for 2014)

Det er hensigten, at der skal indgås en aftale med KL og
Danske Regioner om frivillig anvendelse af sociale klausuler
ved de kommende økonomiaftaler for 2014. En social klausul
er et krav, der indsættes i kontrakten og indebærer en nærmere
angivet social forpligtelse for den, der vinder opgaven (for
eksempel ansættelse af et nærmere antal medarbejdere på
særlige vilkår).
Regionerne anvender allerede sociale klausuler. For eksempel
har alle regioner indbygget krav om elev- og praktikpladser i
forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver. Danske
Regioner følger årligt op på anvendelsen.
Kontaktperson: Jan Arnoldi, jar@regioner.dk

Bedre modtagelse
borgere

af

udenlandske

Der gennemføres en række initiativer,
herunder
 Sundhedsmæssig screening af alle
nyankomne udlændinge

Inden for samlet ramme til
styrkelse
af
modtageindsatsen på 5,7
mio. kr. i 2013 og 12,3 mio.
kr. i 2014 og frem.

Sundhedsmæssig screening er en ud af flere nye indsatser rettet
mod
at
styrke
modtagelsen
af
flygtninge
og
familiesammenførte. Initiativet forvaltes af kommunerne, men
der kan blive tale om at rejse DUT-krav i forhold til de afledte
ydelser forbundet med screeningen.

Kontaktperson: Birgitte Harbo, bih@regioner.dk
Forbedringer af borgernær service
National lægehelikopterordning mv.
 National
lægehelikopterordning
med 3 døgnbemandede lægehelikoptere
 Pulje til bl.a. at drive akutbiler og
akutlægebiler

Lægehelikopterordning:
41,4 mio. kr. i 2013 og
126,7 mio. kr. i 2014 og
frem.
Pulje til akutbiler mv.: 16,6
mio. kr. i 2012 og 16,8 mio.
kr. årligt 2013-2014.

Lægehelikopterordning
Der etableres en landsdækkende lægehelikopterordning med tre
døgnbemandede lægehelikoptere i henholdsvis Ringsted,
Billund og Skive. Af aftalen fremgår det ikke, hvornår
helikopterne skal være i luften. I perioden fra de to
forsøgsordninger udløber henholdsvis 1. maj og 1. juni 2013 og
frem til årsskiftet 2013/14 afsættes der 41,4 mio. kr. og for
årene 2014 og frem afsættes der 126,7 mio. kr. årligt.
Med beslutningen om at etablere en permanent akutlægehelikopterordning, er der behov for en drøftelse mellem
regionerne af spørgsmålet om den udbudsmæssige håndtering
af perioden fra forsøgsordningerne ophører og til den
permanente landsdækkende ordning træder i kraft. Særligt, da
forlængelsen af forsøgsprojekterne umiddelbart er forlænget det
antal gange det er muligt inden for de udbudsmæssige rammer.
Regionerne udarbejder en plan for, hvordan perioden, fra
forsøgsperioderne udløber til den permanente ordning træder i
kraft, skal forløbe.
Det skal sikres, at regionerne ikke kommer til at få en udgift til
akutlægehelikopterne i perioden mellem forsøgsordningerne
ophører og den permanente ordning træder i kraft.
Puljemidler til akutbiler og akutlægebiler
Puljemidlerne kan blandt andet bruges til at drive akutbiler og
akutlægebiler i de områder af landet, hvor der på grund af
helikopternes placering vil være længere responstid med
lægehelikopter.

Der er ingen oplysning om, hvornår og hvordan puljen
udmøntes.
Kontaktperson: Martin Grønborg Johansen, maj@regioner.dk
Aftale om
dumping

initiativer

mod

social

Forligspartier S, RV, SF og EL
Indeholder blandt andet initiativer til øget
brug af arbejdsklausuler
 Tærskelværdien
for
statslige
bygge- og anlægsopgaver fjernes
 Politisk forpligtende aftale med
regioner
og
kommuner
i
forbindelse med økonomiaftalerne
for 2014
 Eksisterende
regelsæt
gennemskrives

Det er hensigten, at der skal indgås en aftale med KL og
Danske Regioner ved de kommende økonomiforhandlinger for
2014 om tvungen anvendelse af arbejdsklausuler ved indgåelse
af kontrakter om leverancer, for eksempel udbud af bygge- og
anlægsopgaver. Arbejdsklausuler indbefatter, at den valgte
leverandør og dennes underleverandører forpligtes til at sikre
sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, der mindst svarer
til det, der er aftalt i de danske overenskomster.
Arbejdsklausuler anvendes allerede i alle regioner. Danske
Regioners forretningsudvalg godkendte den 5. september 2008,
at følgende formulering indgår i alle regionernes kontrakter
under punktet "øvrige betingelser":
”Leverancerne skal ske med respekt for nationale og
internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, det vil sige:
-

FN’s deklaration om menneskerettigheder
ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder
Rio deklarationen om miljø og udvikling
FN’s konvention mod korruption”.

Dette indebærer blandt andet, at hverken leverandøren eller
eventuelle underleverandører må benytte sig af kon-

ventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft. Leverandøren
forpligter sig endvidere til at sikre udenlandske medarbejdere
beskæftiget i Danmark løn- og ansættelsesvilkår, som ikke er
mindre gunstige end de, som er gældende i Danmark.
Kontaktperson: Jan Arnoldi, jar@regioner.dk
Aftaler om udmøntning af satspuljen
for 2013
Forligspartier: S, RV, SF, V, DF, LA, K
Udmøntning af satspuljen med en række Der afsættes i alt 228,9 mio.
initiativer på sundhedsområdet, herunder kr. på sundhedsområdet i
 Pilotprojekter om brugerstyrede perioden 2013-2016.
senge
 Styrket indsats for mennesker med
langvarige og kroniske smerter
 Behandling af svært overvægtige
børn
 Varmtvandsbassiner
 Forbedring af tilbuddene på
voldtægtscentre

Initiativer af særlig regional interesse omfatter:
Brugerstyrede senge
Der afsættes 64,4 millioner kroner til en ansøgningspulje over
fire år. Brugerstyrede senge indebærer, at visiterede patienter
på eget initiativ kan lade sig indlægge i kortere tid. Formålet er
at forebygge sygdomsforværring, der indebærer forhøjet risiko
for beroligende medicin eller tvangsindlæggelse.
Regionerne kan med puljen opnå tilskud på 0,75 millioner
kroner pr. seng. Tilskud gives under forudsætning af, at de
brugerstyrede senge ikke oprettes på bekostning af eksisterende
kapacitet.
Kapacitet på smertecentre
Der afsættes 67 millioner kroner over fire år til at øge
kapaciteten på regionernes smertecentre med henblik på at sikre
en hurtigere indsats og reducere ventetiden for patienter med
kroniske smerter.
Bevillingen permanentgøres med 15 millioner kroner årligt.
Heraf forventes ca. 5 millioner kroner afsat til uddannelse af
praktiserende læger og øget samarbejde mellem almen praksis

og smertecentrene.
SATS-puljepartierne forventer et kapacitetsløft på landets
smertecentre med cirka 25 procent.
Svært overvægtige børn
Der afsættes 24 millioner kroner årligt i fire år til behandling af
svært overvægtige børn og unge, herunder til samarbejdsprojekter mellem regioner og kommuner. Der vil ved
udmøntning blive lagt vægt på tæt samarbejde mellem sygehus
og barnets hjemkommune.

Forbedring af tilbud på voldtægtscentre
Der afsættes 4,4 millioner kroner årligt til forbedring af
tilbuddene på voldtægtscentre i alle regioner, så der blandt
andet bliver mulighed for, at ofret og pårørende kan få
rådgivning og støtte fra psykolog og socialrådgiver, og at der
også bliver etableret et center i Region Sjælland. Pengene gives
fra 2013 og er permanente.
Varmtvandsbassiner
Der afsættes 2 millioner kroner i 2013 og 2014 med henblik på
at bevare muligheden for træning i varmtvandsbassin på
sygehus til relevante patienter. Kravet for tildeling af midler fra
puljen er, at regionerne har indgået aftale med kommuner og
eventuelt private foreninger om brugen af bassinet, så man
gennem aftalen har sikret fortsat bevarelse af bassinet.
Øvrige initiativer
PÅ sundhedsområdet er der herudover afsat midler til: Unges
mentale sundhed (rettet mod kommunerne), videreførelse af
”EN AF OS” kampagnen, styrket pårørendeindsats, tilskud til
Danske Hospitalsklovne, kampagne målrettet svage og udsatte

med risiko for knogleskørhed og kampagne til udsatte mænd i
risiko for udvikling af prostatakræft.
Kontaktpersoner:
Mikkel Lambach, mla@regioner.dk
Susan Colding, sco@regioner.dk
Aftale om udmøntning af UMTSmidlerne
Forligspartier: S, RV, SF, EL, V, K
Udmøntning af den tilbageværende
UMTS-reserve. Af initiativer gennemføres
blandt andet
 Omlægning af Fornyelsesfonden
til Markedsmodningsfonden
 It-sikkerhed mv., herunder overvågning af Nemid samt hjælp til
borgerne til at bruge digitale
løsninger og initiativer til øget
tilgængelighed
af
offentlige
digitale løsninger

Markedsmodningsfonden:
UMTS-midlerne er de budgetterede indtægter fra auktionerne
135 mio. kr. årligt i 2013- over 3. generations-mobilnettet. De resterende midler (565
2015.
millioner kroner) udmøntes i 2013-2015.
It-sikkerhed mv.: 14 mio. Markedsmodningsfonden
kr. i 2013-2015.
Fornyelsesfonden omlægges til en Markedsmodningsfond.
Omlægningen påvirker ikke den aftale, der er mellem
Fornyelsesfonden og regionerne/vækstforaene om at afsætte i
alt 100 millioner kroner (50 fra staten og 10 fra hver af
regionerne) til innovation og markedsmodning i forbindelse
med de nye sygehuse.
Fondens mulighed for at yde tilskud til erhvervsfremme og
vækst i hårdt ramte områder forsvinder. Der har ikke været en
tilstrækkelig kvalitet i mange af projekterne, hvorfor de
regionale vækstfora også har været kritisk over for de 15
procent, som de har skullet yde i medfinansiering.
Til gengæld udvides fondens dækningsområde, der i dag er
grønne løsninger og velfærdsløsninger.
Der afsættes støtte til forskellige små erhvervsfremmeprojekter,
herunder afsættes 8 millioner kroner til at udvikle flyruter

gennem Global Connected projektet, som Region Hovedstaden
og Sjælland også støtter.
Kontaktperson: Lone Vingtoft, lvi@regioner.dk
It-sikkerhed
Anvendelsen af UMTS-midlerne på digitaliseringsområdet kan
berøre regionerne. Danske Regioner er ikke umiddelbart
bekendt med planerne for It-sikkerhed, men forventer, at de vil
blive drøftet i styregruppen for den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi, hvor Danske Regioner deltager.
Kontaktperson: Dennis Pihl Thomsen, dpt@regioner.dk
Aftale om kriminalforsorgens økonomi
i 2013-2016
Forligspartier S, RV, SF, EL, LA, K
Aftale om kriminalforsorgens økonomi
2013-2016
Finansieres blandt andet gennem en
omlægning af tilskuddet til tandrensning,
gennem
at
reducere
Velfærdsteknologifonden og gennem reduktion af
varigheden for offentlige løntilskud

Der igangsættes initiativer
for ca. 900 mio. kr. i
aftaleperioden. Omlægningen
af
tilskuddet
til
tandrensning forventes at
bidrage med ca. 180 mio.
kr. årligt. Reduktionen af
Velfærdsteknologifonden
udgør 12 mio. kr. i 2014, 84
mio. kr. i 2015 og 99 mio.
kr. i 2016. Reduktionen af
varigheden for offentlige
løntilskud forventes at
bidrage med 60 mio. kr. i
2013 og 85 mio. kr. årligt
fra 2014 og frem.

Omlægning af tilskuddet til tandrensning
Omlægningen af tilskuddet til tandrensning indebærer, at der
fremover kun ydes tilskud til en årlig tandrensning. Det er
Danske Regioners vurdering, at der kun kan opnås en
besparelse på ca. 125 millioner årligt ved at reducere
tilskudsmuligheden for tandrensninger til en gang årligt.
Tallene bygger på beregninger fra 2011, som viser, at de
patienter, som får foretaget en tandrensning, kun får 1,5
tandrensning pr. år.
Kontaktperson: Tine Torslev From, ttf@regioner.dk
Reduktion af Velfærdsteknologifonden
Aftaleparterne bag Finansloven er enige om at finansiere
aftalen om kriminalforsorgens økonomi 2013-2016 med blandt
andet en reduktion af Fonden for Velfærdsteknologi. Der

resterer fortsat midler i 2014-2016 til det videre arbejde med en
digitaliseringsreform på velfærdsområderne mv., men det må
tolkes som et signal om et reduceret ambitionsniveau.
Kontaktperson: Dennis Pihl Thomsen, dpt@regioner.dk
Ansættelse med offentlige løntilskud
Med aftalen begrænses varigheden af ansættelse med offentligt
løntilskud fra de nuværende 12 måneder til 6 måneder. Det sker
med henblik på at modvirke en mulig fastholdelse i ledighed,
da man erfaringsmæssigt er mindre jobsøgende under en
ansættelse med løntilskud.
Kontaktperson: Jane Marianne Ravn, jmr@regioner.dk
Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013
Forligspartier: S, RV, SF, EL, LA
Udmøntning af forskningsreserven i 2013 I alt 770 mio. kr. i 2013,
 Prioritering af forskningsreserven i heraf 250 mio. kr. til
strategiske investeringer i
2013
forskning inden for det
grønne område, miljøteknologi, sundhed mv. I forbindelse med udmøntningen af
forskningsreserven reduceres udgifterne til høreapparater og håndkøbsmedicin med 169 mio. kr. i
2013 stigende til 214 mio.
kr. i 2016.

Udmøntning af forskningsreserven
I udmøntningen af forskningsreserven prioriteres blandt andet
strategisk forskning inden for fødevarer, miljø, sundhed,
produktionsforskning samt den fri forskning og innovation.i
2013. Det er blandt andet her, at den kommende
innovationsstrategi skal hente nogle midler.
Der investeres samlet 250 millioner kroner i strategisk
forskning med udgangspunkt i temaerne i FORSK2020. Det
Frie Forskningsråd får tilført 163 millioner kroner, hvilket i alt
er 26 millioner kroner færre end i 2012.
Sundhedsforskningen får i 2013 tilført 50 millioner kroner,
hvilket er færre end tidligere. Midlerne målrettes diagnostik,
bedre forebyggelse, individuelle behandlingsindsatser og

rehabilitering, som skal forbedre mulighederne for større
behandlingsgrupper.
Der afsættes samlet 267 millioner kroner i 2013 til innovation
og entreprenørskab.
En del af finansieringen til forskningsreserven kommer fra en
besparelse på 240 millioner kroner på Højteknologifonden. Der
overføres med aftalen 45 millioner kroner fra midler til
fremtidens energisystemer i Det Strategiske Forskningsråd til
udmøntning i Højteknologifonden inden for energiforskning.
Derudover hentes der finansiering til forskningsreserven fra
offentlige udgifter til høreapparater og håndkøbsmedicin.
Kontaktperson: Anne Sofie Sørensen, aso@regioner.dk
Besparelser på høreapparater og håndkøbsmedicin
Der er enighed om en række initiativer, som forventes at
reducere udgifterne til høreapparater og håndkøbsmedicin med
169 millioner kroner i 2013 stigende til 214 millioner kroner i
2016.
For høreapparatområdet nedsættes tilskuddet til høreapparater
og ansvaret samles i regionerne. Ved at samle det offentlige
indkøb i regionerne forventer regeringen herudover lavere
priser ved indkøb af høreapparaterne.
Danske Regioner har i sit høringssvar vedrørende lovforslaget
om høreapparater påpeget, at lovforslagets nedsættelse af
tilskuddet til erhvervelse af høreapparat hos privat leverandør
må forventes at give et øget pres på de offentlige audiologiske
afdelinger, og vil derfor betyde, at det er nødvendigt at opbygge
en øget kapacitet på disse afdelinger.

Der er endnu ikke indledt DUT-forhandlinger på området, men
det er i den forbindelse væsentligt, at der også tages højde for
det øgede pres på de audiologiske afdelinger.
I forhold til håndkøbsmedicin kan pensionister ikke længere få
tilskud alene som følge af deres pensioniststatus. Fremover kan
pensionister og øvrige borgere kun få tilskud til
håndkøbsmedicin, hvis den praktiserende læge vurderer, de har
brug for medicinen på grund af sygdom.
Kontaktpersoner:
Christina Carlsen, cca@regioner.dk
Thomas Birk Andersen, tad@regioner.dk
Aftale om bedre erhvervsuddannelser
og styrket uddannelsesgaranti
Forligspartier: S, RV, SF, EL, V, DF, K
Gennemførelse af en række initiativer til
at
sikre
bedre
kvalitet
i
erhvervsuddannelserne
 Styrket uddannelsesgaranti
 Fastholdelse af taksterne i
erhvervsuddannelserne
 Tiltag til at sikre, at alle 15-17
årige er i job eller uddannelse
 Videreførelse af VEU-centrene

Der afsættes i alt 3,1 mia.
kr. i perioden 2013-2016.
Finansieres delvist gennem
en omlægning af AERbidraget.

Danske Regioner har foreslået, at 35 procent af en
ungdomsårgang skal gennemføre en erhvervsuddannelse senest
10 år efter endt grundskole. Endvidere har Danske Regioner
arbejdet
for
at
styrke
uddannelsesgarantien
i
embedsmandsudvalget om erhvervsuddannelser, blandt andet
ved at lægge vægt på en koordineret og systematisk
praktikpladsopsøgende indsats.
Det noteres, at der er midler til at fortsætte kvalitetsarbejdet på
skolerne, som svarer til de midler, der blev aftalt i
globaliseringsaftalen. Initiativer omkring opkvalificering af
lærere, styrket differentiering, bedre skolemiljø, særlige
grundforløb til brug for afklaring er i tråd med de regionale
initiativer på området.
Videreførelsen af VEU-centrene vil indebære, at der fortsat vil

være én indgang til voksen- og efteruddannelse.

Finansiering gennem omlægning af AER
 AER-bidraget omlægges til AUB
(Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag)
 Den nuværende præmie- og
bonusordning afvikles og erstattes
af ny midlertidig præmie- og
bonusordning i 2013
 Arbejdsgiverne overtager statens
finansieringsansvar for skolepraktikydelser fra 2013

Kontaktperson: Anja Storgaard, ast@regioner.dk
Med den indgåede aftale omlægges Arbejdsgivernes
Elevrefusion (AER) til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
(AUB). Omlægningen betyder i praksis, at arbejdsgiverne
overtager finansieringsansvaret for skolepraktikydelsen og
VEU-godtgørelsen fra staten. Dette frigør 254 mio. kr. i staten,
og disse anvendes blandt andet til 12 initiativer, der skal skabe
flere praktikpladser.
Den eksisterende præmieringsordning, hvor arbejdsgiverne får
op til 70.000 kr. for en praktikplads, bliver ændret. Den målrettes unge under 25 år og vil have en bonus på 33.000 kroner
pr. indgået praktikpladsaftale i stedet.
Flytningen af finansieringsansvaret for skolepraktikydelse og
VEU-godtgørelsen til arbejdsgiverne vil indebære merudgifter
for regionerne. Der vil også være afledte merudgifter i
regionerne af de 12 initiativer, der skal skabe flere
praktikpladser. Endelig vil regionerne også blive berørt af
ændringen af præmieringsordningen, dels fordi størstedelen af
regionernes praktikpladser går til de over 25-årige, som ikke
længere kvalificerer til en præmie. Dels vil præmiebeløbet være
lavere end hidtil.
Kontaktperson: Jeppe Hedegaard Munck, jhm@regioner.dk

Aftale om nyt socialtilsyn
Forligspartier: S, RV, SF, EL, V, DF, LA,
K
Ændringer af godkendelse af og tilsyn 140 mio. kr. i 2013-2016
med sociale døgntilbud, herunder

For regionerne vil reformen af tilsynet betyde, at de pr.
november 2013 ikke længere skal føre tilsyn med de regionale






Indførelse af et socialtilsyn i hver
region
Systematisk måling og opfølgning
på tilbuddene
Krav om godkendelse af alle
sociale døgntilbud og ambulante
stofmisbrugstilbud
Større
gennemsigtighed
med
økonomien i tilbuddene

Aftale om redningsberedskabet i 20132014
Forligspartier S, RV, SF, V, DF, LA, K

tilbud, da denne opgave overgår til de nye socialtilsyn placeret i
fem kommuner.
Reformen vil desuden betyde, at alle regionale sociale tilbud
skal nygodkendes af socialtilsynet og løbende levere
oplysninger om økonomi og kvalitet til Tilbudsportalen.
Kvalitetsarbejdet bliver relativt omfattende og vil inkludere
standard- og indikatorarbejde i forhold til tilbuddets processer
og resultater.
Kontaktperson: Nina Suenson, nsu@regioner.dk
Med delaftalen om beredskabets økonomi for 2013 og 2014 er
parterne blevet enige om nedsætte et udvalg, der skal komme
med forslag til en beredskabsreform, som kan få effekt fra
2015. Aftalen indebærer, at der gennemføres effektiviseringer,
der dels reducerer rammen og dels finansierer en række
udviklingstiltag. Blandt andet skal samfundets krisestyringskapacitet udvikles og styrkes. I den forbindelse vil
Beredskabsstyrelsens rådgivningstilbud til blandt andet
regioner blive udviklet. Begge dele er positivt. Det vil desuden
være relevant, at sundhedsmyndighederne inddrages i
planlægningen af komplekse hændelser for kritisk infrastruktur,
da nedbrud herpå sandsynligvis vil ramme sundhedssektoren.
Kontaktperson: Susan Colding, sco@regioner.dk

