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1. Fastsættelse af bloktilskud
Folketingets Finansudvalg har den 23. juni tiltrådt aktstykke nr. 154 af den 15. juni 2011 (bilag A).
Aktstykket omfatter blandt andet en midtvejregulering af bloktilskuddet for 2011 og fastsættelsen af
bloktilskuddet for 2012.
Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2011 foretages som følge af en række særlige
reguleringer og Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), hvor regionerne i 2011 kompenseres for
de opgaveændringer i 2011, der er påført regionerne efter, at aktstykket for 2010 blev tiltrådt.
Aktstykket fastsætter regionernes bloktilskud for 2012 på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i
økonomiaftalen for 2012, samt reguleringer for færre eller flere opgaver, som har konsekvenser for
regionerne i 2012 (DUT). Hertil kommer en række særlige reguleringer.
Indenrigs- og sundhedsministeren udsender inden den 1. juli en tilskudsvejledning til regionerne,
hvoraf de enkelte regioners bloktilskud på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde
fremgår.
Bloktilskuddet på sundhedsområdet
Bloktilskuddet for 2012 på sundhedsområdet er fastsat til 81.356,6 millioner kroner. Heraf udgør
reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet -166,5 millioner kroner og andre
reguleringer -22 millioner kroner, jf. tabel 1. Andre reguleringer uddybes i afsnit 3 i dette
vejledningspunkt.
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Tabel 1. Fastsættelse af bloktilskud til regionerne i 2012 på sundhedsområdet i mio. kr. og 12pl
Bloktilskud fastsat som følge af økonomiaftalen for
2012

81.545,1

Lov- og cirkulæreprogram (ekskl. trepartsinitiativer)

-166,5

Andre reguleringer

-22,0

I alt
81.356,6
*Anm: I forhold til andre reguleringer er balancetilskuddet udeladt, eftersom det indgår i bloktilskuddet fra
økonomiaftalen

Regionernes bloktilskud for 2011 blev på aktstykke 2010 fastsat til 79.529,9 millioner kroner
(11pl). Bloktilskuddet midtvejsreguleres med -47,6 millioner kroner som følge af lov- og
cirkulæreprogrammet samt med -85,8 millioner kroner som følge af andre reguleringer. Det
samlede bloktilskud udgør derved 79.396,5 millioner kroner i 2011, jf. tabel 2. De andre
reguleringer uddybes i afsnit 3 i dette vejledningspunkt.
Tabel 2. bloktilskud for 2011 til regionerne inkl. midtvejsregulering i mio.kr. og 11pl
Bloktilskud udmeldt juli 2010

79.529,9

Lov- og cirkulæreprogram

-47,6

Andre reguleringer

-85,8

I alt

79.396,5

Bloktilskud for området for regional udvikling
Bloktilskuddet til regional udvikling fastsættes i 2012 til 2.233,3 millioner kroner, jf. tabel 3. Der
indgår ingen reguleringer til dette.
Tabel 3 bloktilskud for 2012 til regional udvikling i mio. kr. og 12pl
Bloktilskud fastsat i økonomiaftalen

2.233,3

Lov- og cirkulæreprogram

0

Andre reguleringer

0

2.233,3
I alt
*Anm: I forhold til andre reguleringer er balancetilskkudet udeladt, eftersom det indgår i bloktilskuddet fra
økonomiaftalen

Regionernes bloktilskud for 2011 blev på aktstykke 2010 fastsat til 2.179,2 millioner kroner.
Bloktilskuddet midtvejsreguleres ikke i 2011. Dermed er bloktilskuddet fortsat det samme.
2. Lov- og cirkulæreprogram 2010/11
I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprogram (DUT) medfører udgiftsmæssige konsekvenser af
love, bekendtgørelser, vejledninger mv., at det regionale bloktilskud reguleres. Reglerne for DUT
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fremgår af Finansministeriets Vejledning om Det Udvidede Totalbalanceprincip, Vejledning nr. 63
af 9. oktober 2007.
Nedenfor er kort redegjort for de punkter på lov- og cirkulæreprogrammet, som har givet anledning
til kompensation og derfor er optaget på lov- og cirkulæreprogrammet. En (*)-markering efter
overskriften angiver, at beløbet skal efterreguleres. En (1)-markering angiver, at det permanente
udgiftsniveau først nås efter BO-periodens udløb, hvorfor sagen skal medtages på følgende års
aktstykke.
Kompensationen for 2011 er angivet i 2011-prisniveau, mens kompensationsbeløb for 2012 og frem
er angivet i 2012-prisniveau. Pris- og lønudviklingen for det regionale område (inklusive medicin)
forventes at blive 1,8 procent. fra 2011 til 2012. Denne regulering anvendes både på sundheds- og
regional udviklingsområdet.
Midtvejsreguleringen for 2011 udbetales i de generelle tilskud i oktober, november og december
2010.
Beløbene på lov- og cirkulæreprogrammet fremgår også af bilaget med bloktilskudsaktstykket
(bilag A).
En række sager har været drøftet i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, men har ikke
givet anledning til kompensation, og er derfor ikke optaget på aktstykket. En oversigt over disse
fremgår af bilag B.
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET
Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv.
Regeringen har vedtaget en lov om håndhævelse af udbudsreglerne. Loven indebærer bl.a. at
regionerne skal give en mere uddybende redegørelse til forbigåede tillbudsgivere samt skærpede
sanktioner i forbindelse med overtrædelse af reglerne. Regionernes kompenseres med 0,6 millioner
kroner i 2011 og 0,4 millioner kroner i 2012 og frem, idet 2011 er tillagt halv virkning fra 2010.
Pengene skal dække en del af de ekstra udgifter som regionernes indkøbsafdelinger mv. vil have i
forbindelse med at implementere loven og vil primært gå til at dække flere eksterne advokatgebyrer
samt forlænget sagsbehandlingstid.
SOCIALMINISTERIET
Lov nr. 1614 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Tilskud til
høreapparater)
Med ændringen i lov om social service nedsættes tilskuddet til høreapparater, som udleveres fra en
privat, godkendt høreapparatleverandør med 10 procent.
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På baggrund af loven forventes det, at der vil ske et fald i antallet af patienter, der vil få et
høreapparat udleveret fra en privat godkendt høreapparatleverandør, og at antallet af patienter hos
de regionale audiologiske afdelinger og hos ørelægerne med ydernummer vil stige.
Regionerne kompenseres med 15,4 millioner kroner i 2011 og 15,7 millioner kroner i 2012 og
følgende år.
Lov nr. 201 af 13. marts 2011 om ændring af lov om social service (Revision af reglerne om
rammeaftaler)
Med loven flyttes ansvaret for at koordinere de årlige rammeaftaler, herunder hovedansvaret for at
koordinere lands- og landsdelsdækkende tilbud på det sociale område og det almene ældreboligområde fra regionerne til kommunerne. Samtidig nedlægges de regionale udviklingsråd.
Som følge heraf reguleres regionernes bloktilskud med -21,1 millioner kroner i 2011 og -21,5
millioner kroner i 2012 og frem.
Reduktionen af bloktilskuddet svarer til 27,5 af de 30 årsværk, regionerne fik overført ved
kommunalreformen i 2007. De resterende 2,5 årsværk forudsættes anvendt til at koordinere tilbud
efter servicelovens §108 beregnet til personer fra Færøerne og Grønland, eventuel etablering af
sikrede afdelinger samt udarbejdelse af udviklingsplaner for de store tilbud, der er tilbage i regionalt
regi.
INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 1299 af 15/12-2008 om økonomiske rammer for frit valg til private
specialsygehuse mv.
I satspuljen 2008-2011 blev der afsat 26,6 millioner kroner (11 pl) til at udvide behandlingskapaciteten for traumatiserede flygtninge. Midlerne fordeltes med 2/3 til regionale projekter og
1/3 til udvidelse af fritvalgsrammen for de tre private behandlingssteder – OASIS, RCT-Jylland og
RCT i København. Midlerne gøres fra 2012 permanente og fordeles fremadrettet som hidtil.
Det betyder, at fritvalgsrammen for OASIS, RCT-Jylland og RCT i København udvides med 8.3
millioner kroner. De resterende 18,3 millioner kroner minus en kommunal medfinansiering på 1,3
millioner kroner svarende til 17,0 millioner kroner overføres til regionernes bloktilskud.
Regionerne kompenseres med 8,3 millioner kroner i 2011 (fritvalgsrammen for de tre private
behandlingssteder - 11 pl) og 25,8 millioner kroner årligt fra 2012 (12 pl). Den kommunale
medfinansiering udgør 1,1 millioner kroner i 2011 og 1,3 millioner kroner årligt fra 2012 og frem.
Den kommunale medfinansiering er fastsat på baggrund af oplysninger for 2008, 2009 og 2010 om
den forventede kommunale medfinansiering for ydelser leveret dels inden for udvidelsen af
fritvalgsrammen for de tre private behandlingstilbud, dels inden for de regionale projekter igangsat for
satspuljemidlerne.
Udligning vedrørende behandling af bløderpatienter
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Regionerne udlignes for udgifter til meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse
bløderpatienter, så der ydes tilskud til udligning af regionernes udgifter, der overstiger 1 million
kroner pr. patient pr. finansår. Udligningen foretages to år efter, at regionerne har afholdt udgifterne
til faktorpræparater. Udligningen er neutral for staten.
Bloktilskuddet reguleres med -70,6 millioner kroner i 2012.
Lov nr. 535 af 8. juni 2006 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med
lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. (Omfanget af behandling på de regionale
sygehuse mv.)
I perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2011 havde kvinder uanset civilstand og seksualitet adgang til
kunstig befrugtning på de offentlige sygehuse. De økonomiske konsekvenser af dette for regionerne
var en øget udgift i både sygehusregi og speciallægepraksis. For merudgifterne i perioden
kompenseres regionerne med 12,7 millioner kroner. 10,6 millioner kroner vedrører merudgifter i
sygehusregi og de resterende 2,1 millioner kroner merudgifter i speciallægepraksis.
Efterregulering af bloktilskuddet vedrørende EU-sygesikringskortet
Da EU-sygesikringskortet blev indført i 2004 aftalte Danske Regioner med staten at foretage en
efterregulering af bloktilskuddet fra og med 2009, når der forelå et kvalificeret skøn i form af en
stikprøveberegning over de økonomiske konsekvenser. EU-sygesikringskortet giver danskere med
midlertidigt ophold i et andet EU-land adgang til sygehjælp i opholdslandet. Udgifter til EUsygesikring afholdes af staten. Med efterreguleringsaftalen anerkender parterne, at EU-sygesikringskortet aflaster regionernes udgifter til rejsesygesikring.
En stikprøveundersøgelse fra efteråret 2010 har godtgjort, at ca. ¾ af udgifterne til EU-sygesikring
skulle have været dækket af den offentlige rejsesygesikring. I DUT-sagen er der dog fratrukket
regionernes betydelige ekstraudgifter til at udstede EU-sygesikringskort, idet kortet har vist sig at
være mere efterspurgt end oprindeligt antaget.
På den baggrund reguleres regionernes bloktilskud med -14,7 millioner kroner i 2011 og -5,0
millioner kroner i 2012 og frem. Reguleringen i 2011 omfatter årene 2009, 2010 og 2011.
Lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang (Patientklagesystem mv.)
Klage- og erstatningssystemet for sundhedsvæsenet er med virkning fra 1. januar 2011 ændret. Som
led i ændringen er der etableret en ny myndighed - Patientombuddet - til at behandle klager.
Patientombuddet skal sikre, at der nationalt opsamles og videreformidles viden med henblik på læring
i sundhedsvæsenet. Til at forestå læringsaktiviteterne kompenseres staten og regionernes bloktilskud
reguleres med -0,9 millioner kroner i 2011 og frem.
Som noget nyt skal regionen tilbyde dialog med patienten, inden klagen eventuelt sendes videre til
patientombuddet, når klagen omhandler den faglige behandling. Dialogredskabet har også været et
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centralt ønske fra regionernes side med henblik på hurtigt at rette eventuelle misforståelser. Det er
med lovændringen forudsat, at den lokale dialog vil få en klageafbødende effekt.
Patientombuddet finansieres i 2011 med en standardtakst for patientklager på 10.850 kroner samt en
standardtakst for patientskader på 19.500 kroner.
De økonomiske konsekvenser af det nye klagesystem har været drøftet indgående med staten.
Regionerne har udtrykt bekymring for en stigning i antallet af klager som følge af de udvidede
klagemuligheder. Omvendt har staten hæftet sig ved de klageafbødende muligheder i dialogredskabet,
som regionerne i forbindelse med det lovforberedende arbejde også har påpeget.
Danske Regioner og staten er enige i, at der i forbindelse med det nye patientklagesystem skal sikres
en effektiv ressourceudnyttelse i Patientklagenævnet, og at der sikres muligheder for styring af
takstfinansieringsmodellen. Danske Regioner har i den forbindelse peget på behovet for at
differentiere taksterne for de forskellige klagetyper.
Det er derfor aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe i juni 2011 med repræsentanter fra Danske
Regioner, Kommunernes Landsforening, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Patientombuddet.
Arbejdsgruppen får til opgave at komme med forslag til



at fremme en positiv produktivitetsudvikling i relation til sagsbehandlingen af patientklager,
der flugter med de krav, der gælder for den øvrige del af den offentlige sektor,
en model for anvendelse af differentierede takster, der så vidt muligt afspejler omkostningerne
for forskellige sagstyper.

Arbejdsgruppens arbejde og forslag skal tage afsæt i den nuværende økonomiske ramme og det
nuværende sagstal (2010-niveauet). Arbejdsgruppens arbejde skal være afsluttet ultimo oktober 2011
med henblik på at der kan indarbejdes forslag til ændringer i ”Bekendtgørelse om finansiering af
Patientombuddet,
Sundhedsvæsenets
Disciplinærnævn,
Patientskadeankenævnet,
Lægemiddelskadeankenævnet og Det psykiatriske Ankenævn” med virkning fra 1. januar 2012.
Videreførsel af satspuljemidler 2010-2013 (Styrket indsats over for selvmordstruede, flere
opsøgende og udgående teams og let tilgængelighed til akutte tilbud)
I aftalen om satspuljens fordeling for 2010-2013 blev der blandt andet afsat midler til tre
indsatsområder indenfor psykiatrien, hvor parterne forlods var enige om, at midlerne skulle gøres
permanente fra 2014 og overgå til regionernes bloktilskud.
Det drejer sig om følgende initiativer, hvor der tilsammen er afsat 94,8 millioner kroner, som
udmøntes årligt via bloktilskuddet fra 2014:
Styrket indsats overfor selvmordstruede: 11,2 millioner kroner.
Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien: 65,1 millioner kroner.
Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud: 18,5 millioner kroner.
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Da midlerne i perioden 2010 – 2013 tildeles regionerne på baggrund af ansøgninger, kan der for den
enkelte region være forskel mellem finansieringsgrundlaget i 2013 og den permanente
bloktilskudsandel fra 2014. For den samlede bevilling skal man herudover være opmærksom på, at
det samlede beløb fra 2014 er cirka 4 millioner kroner lavere end slutniveauet for satspuljemidlerne i
2013 .
Lov nr. 1546 af 21. december 2010 om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med
lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. (Egenbetaling i forbindelse med kunstig
befrugtning mv.)
Der er pr. 1. januar 2011 indført egenbetaling for bestemte behandlinger med kunstig befrugtning,
refertilisation og sterilisation af personer, der er fyldt 25 år, og som kan blive steriliseret uden
tilladelse efter reglerne i sundhedsloven. Deraf følger en reduktion i regionernes udgiftsniveau. De
samlede økonomiske konsekvenser for regionerne er følgende reduktioner i bloktilskuddet: -137,9
millioner kroner i 2011 og -212,5 millioner kroner i 2012 og følgende år.
I 2011 er reduktionen fordelt således (11 pl): ca. 89,6 millioner kroner vedrører sygehusvæsenet.
14,9 millioner kroner vedrører speciallægepraksis (reduceret årsvirkning) og 100,9 millioner kroner
vedrører en reduktion af medicintilskuddet på praksisområdet. Hertil kommer en merudgift til
administration af ordningen på 0,9 millioner kroner.
Finansieringen af området er i 2011 fordelt på bloktilskuddet og aktivitetsbestemt kommunal
medfinansiering. Det betyder, at den samlede reduktion på 204,5 millioner kroner fordeles med
137,9 millioner kroner i reduktion af bloktilskuddet og 66,6 millioner kroner i reduktion af den
kommunale medfinansiering. Fra 2012 er området fuldt bloktilskudsfinansieret, idet det allerede er
fratrukket i beregningen af den kommunale medfinansiering for 2012.
I 2012 (12 pl) er reduktionen fordelt således. Ca. 91,2 millioner kroner vedrører sygehusvæsenet.
19,4 millioner kroner vedrører speciallægepraksis (fuld årsvirkning) og 102,7 millioner kroner
vedrører en reduktion af medicintilskuddet på praksisområdet. Hertil kommer en merudgift til
administration af ordningen på 0,9 millioner kroner.
Bekendtgørelse nr. 446 af 12. maj 2011 om tolkebistand efter sundhedsloven
Fra 1. juni 2011 skal personer, der har boet i Danmark i mere end 7 år, betale et gebyr på 150 kroner
for tolkebistand i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læger, praktiserende
speciallæger eller på sygehuse. De nærmere regler og undtagelsesbestemmelser fremgår af
bekendtgørelse nr. 446 af 12. maj 2011.
Det anslås, at ca. 95.000 tolkeydelser årligt vil være omfattet af gebyr. Gebyret opkræves af
regionerne og indtægterne tilfalder regionerne. De forventede omkostninger til at administrere
ordningen forudsættes dækket af gebyrindtægterne.
Staten har ansvaret for at informere om ordningen. Til dette formål reguleres regionernes bloktilskud
med -1,2 millioner kroner i 2011 og -0,5 millioner kroner i 2012 og frem.
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Satspuljemidler til videreførsel af initiativer i psykiatrien igangsat med satspuljeaftalen 20072010
Satspuljemidlerne til at styrke psykiatrien fra satspuljeaftalen 2007-2010 er med satspuljeaftalen for
2011-2014 gjort permanente, og derfor overføres de til regionernes bloktilskud i 2011 og frem med
følgende årlige fordeling (11 pl):




Opsøgende og udgående virksomhed i psykiatrien: 33,9 millioner kroner.
Retspsykiatri: 33,9 millioner kroner.
Ikke-psykotiske lidelser: 17,0 millioner kroner.

Det samlede kompensationsbeløb udgør i 2011 84,8 millioner kroner og fra 2012 og frem 86,3
millioner kroner årligt.
Økonomiske konsekvenser af veteranpolitikkens initiativ om PTSD-behandling af veteraner
Som led regeringens veteranpolitik skal der etableres et højt specialiseret behandlingstilbud til
patienter med psykiatriske lidelser som følge af militærtjeneste under udstationering, primært svær
post traumatisk belastningsreaktion. Funktionen forudsættes etableret tre steder i landet i tilknytning
til eksisterende multidisciplinære psykiatriske specialfunktioner.
Regionerne kompenseres med 5,0 millioner kroner årligt fra 2011.
Beslutningen er baseret på Sundhedsstyrelsens rapport fra november 2010 om behandling af PTSD
hos veteraner. Sundhedsstyrelsen har udmeldt funktionen i sin opsamlende specialeansøgningsrunde.
Udmøntning af Kræftplan III vedrørende udvidelse af hospicepladser/Hospicebekendtgørelse
nr. 846 af 2006 (ikke på aktstykket)
Med formål at bringe antallet af hospicepladser i Danmark op på 250 pladser - jævnfør Kræftplan
III - etableres der i årene 2011- 2014 42 nye hospicepladser. Pladserne fordeles mellem regionerne
på baggrund af samme fordelingsnøgle, som blev anvendt i Hospicebekendtgørelsen fra 2006
kombineret med enkelte politiske ønsker. Således får Region Hovedstaden 12 af de i alt 42 pladser,
Region Sjælland får 6 pladser, Region Syddanmark og Region Midtjylland får hver 9 pladser og
Region Nordjylland får 6 pladser.
Der afsættes 6 millioner kroner til etablering af 12 pladser i 2011 og 5 millioner kroner årligt i
perioden 2012-2014 til etableringstilskud til de ekstra 30 pladser. Til drift af de i alt 42 nye
hospicepladser, når disse er etableret, afsættes 6 millioner kroner i 2011, 15 millioner kroner i
2012, 22 millioner kroner i 2013 og 29 millioner kroner årligt fra 2014 og frem.
Der udmeldes snarest to ansøgningsrunder, hvor selvejende hospicer kan ansøge om midler til
etablering og drift af de nye hospicepladser. Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse 846 fra 2006 (den
såkaldte hospicebekendtgørelse), at hvert regionsråd skal tilbyde at indgå driftsoverenskomst med
selvejende hospicer, der er beliggende i regionen, og som opfylder Sundhedsstyrelsens faglige
retningslinjer for palliativ indsats. I § 2 præciseres, at regionsrådet bestemmer, hvilke af de
selvejende hospicer, der opfylder betingelserne efter stk. 1, og som rådet vil tilbyde at indgå
driftsoverenskomst med.
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For at sikre en god proces for fordelingen af de 42 ekstra hospicepladser udmelder Indenrigs- og
Sundhedsministeriet to ansøgningsrunder – den første med frist den 1. september 2011 og den
anden med frist 1. august 2012. Derved får de regioner, der har projekter i støbeskeen mulighed for
at gå hurtigt i gang med byggeriet, mens der i øvrige regioner er mulighed for at udforme nye
hospiceprojekter med en senere opstartsdato.
Den kommunale medfinansiering udgør 2,4 millioner kroner i 2011.
Når alle pladser er oprettet, overføres midlerne til bloktilskuddet.
BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Lov nr. 1539 af 21. december 2010 om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af
beskæftigelseskravet og ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage mv.)
Med lovforslaget hæves det nuværende beskæftigelseskrav for, hvornår en lønmodtager er berettiget
til sygedagpenge fra kommunen, fra 13 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst
120 timers beskæftigelse til 26 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 240
timers beskæftigelse.
Arbejdsgiverne mister refusion af sygedagpenge for de ansatte, der ikke opfylder det nye
beskæftigelseskrav og som via deres ansættelse er sikret ret til løn under sygdom.
Med lovforslaget udbetales der ikke sygedagpenge på søgnehelligdage fra hverken arbejdsgiveren
eller kommunen. Det betyder, at der ikke vil blive udbetalt sygedagpenge til sygedagpengemodtagere på søgnehelligdage.
Arbejdsgivere vil ligeledes ikke kunne få sygedagpengerefusion for søgnehelligdage i de tilfælde,
hvor arbejdsgiveren som følge af overenskomst eller aftale har udbetalt løn til den ansatte.
Regionerne kompenseres med i alt 9,9 millioner kroner i 2012 (3,1 millioner kroner som følge af
ændringer i beskæftigelseskravet samt 6,8 millioner kroner som følge af ændringer i
søgnehelligdagsbestemmelserne) samt 29,9 millioner kroner årligt fra 2013 og frem (6,1 millioner
kroner som følge af ændringer i beskæftigelseskravet samt 23,8 millioner kroner som følge af
ændringer i søgnehelligdagsbestemmelserne).
Bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om ændring af byggepladsbekendtgørelsen som
følge af supplerende åbningsskrivelse
På baggrund af EU-kommissionens supplerende åbningsskrivelse vedrørende minimumsforskrifter for
sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser revideres byggepladsbekendtgørelsen
på følgende områder:




Tilpasning af temperatur til det menneskelige legeme.
Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende risiko for nedstyrtning.
Tydelige afgrænsning af byggepladser.
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De nye bestemmelser trådte i kraft den 1. januar 2011, dog med en gradvis implementering, så
ændringerne først er fuldt implementeret 1. januar 2012
Regionerne kompenseres med 1,3 millioner kroner i 2011 og følgende år.
Lov nr. 320 af 15. april 2011 om ændring af ferieloven mv.
Formålet med lovændringen er at forenkle og tilpasse lovgivningen til udviklingen på
arbejdsmarkedet. For regionerne sker den væsentligste ændring i reglerne om fritstilling. Lovændringen trådte i kraft den 1. maj 2011.
Efter ferieloven gældende frem til 1. maj 2011 kunne arbejdsgivere anse ferie for afholdt i
forbindelse med en fritstillingsperiode, hvis feriens varslingsfrister kunne rummes inden for
fritstillingsperioden. Med den nuværende bestemmelse i ferieloven kan arbejdsgivere kun anse ferie
for afholdt i forbindelse med fritstillingsperioden, hvis medarbejderen reelt har haft en arbejdsfri
periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsfristerne. Lovændringen vil betyde, at
regionerne i et vist omfang vil have en begrænset mulighed for at anse ferie for afholdt i en
fritstillingsperiode. I de relevante tilfælde vil regionerne derfor være nødsaget til at udstede
feriekort til medarbejderen efter fratrædelse.
Regionernes bloktilskud reguleres som følge af lovændringen med 0,4 millioner kroner i 2011 og
følgende år.
UNDERVISNINGSMINISTERIET
Klinisk diætetik
Regionerne kompenseres med 0,3 millioner kroner i 2011 og 0,2 millioner kroner årligt fra 2012 og
følgende år som følge af etableringen af et nyt udbud af overbygningsuddannelsen Klinisk diætetik
ved UC Syddanmark.
KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger
Bekendtgørelsen indeholder forskellige forenklinger af energimærkningsordningen, herunder at


bygninger mellem 60 og 250 kvm ikke skal energimærkes igen efter første gangs
energimærkning,
 gyldigheden af en del af energimærkningerne forlænges, hvilket vil betyde, at visse
bygninger over 250 kvm først skal energimærkes igen efter 7 år og i nogle tilfælde efter 10
år.
Regionernes bloktilskud reguleres som følge af ændringerne med -0,6 millioner kroner i 2011 og
følgende år.
3. Andre reguleringer
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Der er på aktstykket foretaget en række andre reguleringer som følge af økonomiaftalen for 2012,
herunder også reguleringer, der har betydning for bloktilskuddet i 2011. Det vil sige for
midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2011 i sidste kvartal 2011.
3.1 vedrørende 2011
Regulering vedr. manglende opfyldelse af praktikpladsaftale
Som følge af manglende målopfyldelse vedrørende aftalen om antallet af praktikpladser for
SOSU’ere i 2010. Regionerne bliver sanktioneret med -4,5 millioner kroner. Her er udelukkende
tale om en finansiel korrektion af bloktilskuddet.
Efterregulering af medicingaranti for 2010
Udgifterne til tilskudsberettiget medicin i regnskab 2010 lå 185 millioner kroner over skønnet for
2010 fra juni 2010. Regionernes bloktilskud for 2011 bliver på den baggrund reguleret op med 139
millioner kroner, som følge af den endelige efterregulering af medicingarantien.
Midtvejreguleringen af medicingaranti for 2011
Skønnet for udgifterne til medicintilskud i 2011 har ændret sig fra 7.095 millioner kroner i juni
2010 til nu at være 6.700 millioner kroner. Dette beror blandt andet på revurderingsprocessen for
blodtryksnedsættende medicin samt mavesårspræparater og indførelsen af brugerbetaling på kunstig
befrugtning. Det ændrede skøn burde medføre en reduktion i regionernes bloktilskud på-296
millioner kroner. Men for at undgå en dobbeltreduktion i finansieringen af medicintilskuddet i
2011, som følge af DUT-sagen vedr. kunstig befrugtning, reguleres midtvejsreguleringen ned med
75,7 millioner kroner (75 procent af 100,9 millioner kroner). Samlet set midtvejsreguleres
regionernes bloktilskud med -220,3 millioner kroner grundet medicingarantien for 2011, jf. tabel 4.
Tabel 4. opgørelse af midtvejsreguleringen af medicingarantien i 2011 i mio.kr. og 11pl
Medicinskøn 2011, juni 2010
Medicinskøn 2011, juni 2011
Difference
Midtvejsregulering (75 pct.)
Korrektion (DUT-sag kunstig befrugtning)
Samlet midtvejsregulering

7.095
6.700
-395
-296
75,7
-220,3

3.2 vedrørende 2011
Regional medfinansiering af digitaliseringsstrategien
Danske Regioner, KL og Finansministeriet er enige om at udarbejde en ny fælles strategi for
digitaliseringen af den offentlige sektor. Det drejer sig blandt andet om videreførelsen af NemSMS,
borger.dk og Nemlogin mv. Samlet finansierer regionerne strategien med 65 millioner kroner i
perioden 2012-2015, jf. tabel 5.
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Tabel 5 regional finansiering af digitaliseringsstrategien i mio. kr. og 12pl
2012
Regional finansiering af digitaliseringsstrategien

2013
20

2014

15

15

2015
15

Dermed reguleres bloktilskud med -20 millioner kroner i 2012. Reduktionen er udelukkende
finansiel.
Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor (STS)
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge STS-samarbejdet frem til 2014.
Regionerne finansierer med 2 millioner kroner samlet set i hele perioden. Samtlige midler er
reduceret i regionernes bloktilskud for 2012, hvilket vil være det eneste år, hvor bloktilskuddet
reduceres som følge af STS.

Bilag A: Bloktilskudsaktstykket
Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
1218 København K

Finansministeriet. København, den 15. juni 2011.
a.

Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens
bloktilskud til kommunerne for finansåret 2012 fastsættes til 77.928,2 mio. kr.
Heraf udgør balancetilskud 12.320,5 mio. kr., hvoraf 3.000 mio. kr. er betinget,
jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at
statens beskæftigelsestilskud til kommunerne for finansåret 2012 fastsættes til
14.078,4 mio. kr., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:

- at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra
det korrigerede beregningsgrundlag for 2009 til 2012 udgør 10,4.
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- at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2012 anvendes en skønnet
stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2011-2012 på 1,3 pct.
Reguleringsprocenten udgør hermed 4,3.

- at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at fordele en
tilskudsramme på 2.000 mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de
fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, til
idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet.

- at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til
særligt vanskeligt stillede kommuner på § 16.91.12.10. Særligt vanskeligt
stillede kommuner med 374,2 mio. kr. i 2012. Beløbet finansieres ved en
tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.

- at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at nedsætte
efterreguleringen af skat, tilskud og udligning for de kommuner, der
selvbudgetterede for 2009, med i alt 300 mio. kr. Nedsættelsen på 300 mio.
kr. fordeles proportionalt på kommunerne i forhold til deres samlede
efterregulering.

- at kommunernes faktiske tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede
ejendomsskatter refunderes. I forbindelse hermed søges om tilslutning til, at
for krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6, i lov
om kommunal ejendomsskat kan disse udbetales, uanset om forældelse
måtte være indtrådt.

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

- at forhøje kommunernes bloktilskud for 2012 med 39,7 mio. kr. som følge af
mindreudgifter
i
VISO
(Den
nationale
vidensog
specialrådgivningsorganisation) i tidligere år og forhøje kommunernes
bloktilskud for 2012 og frem med 15,7 mio. kr. som følge af fastlæggelse af
VISO’s fremadrettede bevillingsniveau.

- at forhøje kommunernes bloktilskud for 2012 med 15,1 mio. kr. fra §
15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Kontoen blev oprettet i
2006 med en ansøgningspulje, som nu er udmøntet. De uforbrugte midler
skyldes
tilbageløb
fra
kommunerne
ved regnskabsaflæggelse
for de igangsatte projekter.

- at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud
med 40 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. årligt i 2013-2015 til finansiering af
kommunernes andel af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 20112015.

- at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud
med 30

mio.

kr.

årligt

i

2012-2014

til opsamling

i

en

pulje
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fælleskommunale it-investeringer.

- at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at videreføre det særlige
tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705 af
25. juni 2010 om nedsættelsen af grundskyldspromillen for ejendomme, der
benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.

- at finansministeren bemyndiges til at overføre 14,0 mio. kr. fra § 35.11.07
Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor til nyoprettet hovedkonto §
15.75.80 Faglige kvalitetsoplysninger (Reservationsbev.) til finansiering af
etablerings- og driftsomkostninger forbundet med, at redskaber til faglige
kvalitetsoplysninger stilles it-understøttet til rådighed for kommunerne.

- at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at overføre op til 3,0
mio. kr. fra §16.11.01.25 Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser
til finansiering af omkostninger forbundet med samarbejdsaftale med KL om
implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af
konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

- at det kommunale bloktilskud i 2012 reduceres med 4 mio. kr. til finansiering
af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor.

- at kommunernes bloktilskud for 2011 forøges med 3,7 mio. kr. som følge af
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at
statens tilskud til regionerne til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til
81.356,6 mio. kr., og at statens tilskud til finansiering af regionale
udviklingsopgaver fastsættes til 2.233,3 mio. kr. for finansåret 2012, jf. lov om
regionernes finansiering.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:

- at der for 2012 afsættes et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud til regionerne
på 2.669,6 mio. kr. til finansiering af aktivitet på sygehusområdet på
landsplan.

- at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet fra 2012 og frem forhøjes
med 433,9 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale
økonomi.

- at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling fra 2012 og frem
forhøjes med 15,2 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den
regionale økonomi.

- at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at meddele endelige
tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af
regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende foretage løbende
støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil, samt at
indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere
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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.

- at indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere
regler om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en
moderne sygehusstruktur, herunder om deponering af regionernes
egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse
samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

- at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet ved midtvejsreguleringen
for 2011 opreguleres med 139,0 mio. kr. til endelig regulering af
medicingarantien i 2010.

- at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet ved midtvejsreguleringen
for 2011 nedreguleres med 220,3 mio. kr. til foreløbig regulering af
medicingarantien i 2011. Midtvejsreguleringen er korrigeret med 75,7 mio. kr.
som følge af lov nr. 1546 af 21. december 2010 om ændring af lov om
kunstig befrugtning.

- at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud på
sundheds-området med 20 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. årligt i 2013-2015 til
regionernes medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
2011-2015.

- At finansministeren bemyndiges til at modregne 4,5 mio. kr. i regionernes
bloktilskud på sundhedsområdet for 2011 i henhold til Aftale om flere
praktikpladser i kommuner og regioner (af 27. november 2009), og at
undervisningsministeren bemyndiges til at overføre disse midler, 4,5 mio. kr.
i 2011, til Arbejdsgivernes Elevrefusion.

- at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet i 2012 reduceres med 2
mio. kr. til regionernes medfinansiering af Samarbejdsprojektet for den
decentrale offentlige sektor.

- at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet i 2011 reguleres med -47,6
mio. kr. som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag
3.
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at der
sikres ligestilling i sagen om værdiansættelse af skatterestancer mv. i
opgørelsen af nettoformuen i amterne m.fl. Dette indebærer i
overensstemmelse med det orienterende aktstykke nr. 71 af 4. januar 2011, at
udestående restafregning af kontant kompensation i statens favør svarende til
292,4 mio. kr. afskrives, og at restafregning, der kan henføres til
værdiansættelsen af skatterestancer mv., i favør af regioner og kommuner på
193,0 mio. kr. med tillæg af renter (diskontoen +1 pct.) svarende til i alt 218,5
mio. kr. udbetales.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
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-

b.

at finansministeren bemyndiges til i 2011 at udbetale 218,5 mio. kr.
inklusive renter fra 1. juni 2007 til udbetaling pr. 24. juni 2011. Beløbene
udbetales til regionerne med henblik på videre fordeling til relevante
myndigheder.

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. Kommuner og regioner skal senest den 1. juli året
forud for tilskudsåret have meddelelse om størrelsen af det samlede tilskud.
Regeringen indgik den 2. juni 2011 aftale med Danske Regioner om
regionernes økonomi for 2012. Den 4. juni 2011 indgik regeringen aftale med
KL om kommunernes økonomi for 2012.
Aftalen med KL
Det er i aftalen med KL forudsat, at kommunernes serviceudgifter i 2012 udgør
247,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.
Udgangspunktet for aftalen er et uændret udgiftsniveau i forhold til aftalen for
2011. Dermed er rammen i overensstemmelse med Genopretningsaftalen.
Det er lagt til grund for aftalen, at det samlede kommunale aktivitetsbestemte
bidrag til regionernes sundhedsområde i 2012 udgør 18.887 mio. kr.
Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og
indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud på 12.320
mio. kr. i 2012, hvoraf de 3.000 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal
udligning og generelle tilskud til kommunerne.
Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2012 er en
uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét.
Der er med aftalen finansieret et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. inklusiv
kvalitetsfond, men eksklusiv kommunalt ejede ældreboliger.
I 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden med henblik på at forbedre de
fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen samt på ældreområdet mv.
Investeringsniveauet på kvalitetsfondsområderne udgør således i alt mindst 7
mia. kr. i 2012.
Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den
enkelte
kommune
bidrager
med
tilsvarende
finansiering
til
investeringsprojekterne.
Kvalitetsfondsmidlerne fordeles mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen,
og midlerne budgetteres på en særskilt konto på finansloven og fremgår
ligeledes af tilskudsudmeldingen til kommunerne.
Der afsættes i 2012 en lånepulje på 600 mio. kr., herunder til
kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Lånepuljen målrettes primært
kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.
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Der afsættes i 2012 en deponeringsfritagelsespulje på 100 mio. kr. med henblik
på at fremme offentligt-private samarbejdsprojekter.
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 59,6
mia. kr. i 2012, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af
forsikrede ledige mv. vil udgøre 14,1 mia. kr. i 2012 efter refusion og under
forudsætning af en satsreguleringsprocent på 2,9.
Der er enighed om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for
udgifterne til indkomstoverførsler i 2012. I tilfælde af væsentlige ændringer i
skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige
forudsætninger for aftalen kan der være behov for at neutralisere dette i den
indgåede aftale.
Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke
størrelsen af indkomstoverførslerne.
Det er aftalt, at puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på § 16.91.12.10.
forhøjes til 550 mio. kr. i 2012. Forhøjelsen af særtilskudspuljen finansieres af
bloktilskuddet.
Efterreguleringen af selvbudgetteringen i 2009 betyder, at 19 kommuner skal
tilbagebetale i alt 1,6 mia. kr. i 2012. I lyset af de særlige forhold omkring dette,
søger regeringen tilslutning til, at efterreguleringen nedjusteres med 300 mio. kr.
Samtidig afsættes en lånepulje på 300 mio. kr., der fordeles efter ansøgning
blandt kommuner med en ekstraordinær efterregulering sammenholdt med den
likviditetsmæssige situation i kommunen.
Der er i aftalen forudsat konstant realt nettobidrag til AER. Ændringer i denne
forudsætning vil blive taget op i forbindelse med drøftelserne om kommunernes
økonomi for 2013.
Regeringen og KL indgik i 2008 en flerårsaftale om frigørelse af ressourcer til
den borgernære service i kommunerne i 2009-2013. Kommunerne skal ved
egen indsats frigøre 1 mia. kr. i 2009 stigende til 2½ mia. kr. i 2013. Regeringen
skal fremsætte statslige initiativer, der kan frigøre ½ mia. kr. i 2010 stigende til
2½ mia. kr. i 2013.
Regeringen har i overensstemmelse med gensidighedsaftalen fremlagt nye
konkrete initiativer inden for blandt andet afbureaukratisering, digitalisering,
indkøb, som – sammen med de initiativer, der indgik i økonomiaftalen for 2010
og 2011 – i alt frigør ressourcer i kommunerne svarende til 1,8 mia. kr. i 2012.
Heri indgår, at regeringen med en række konkrete initiativer på det
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet har levet op til
sine forpligtelser i forhold til gensidighedsaftalen i 2012 – ligesom der er aftalt
afbureaukratiseringsinitiativer
ift.
henholdsvis
beskæftigelsesog
folkeskoleområdet.
Kommunerne vil i henhold til gensidighedsaftalen ved egen indsats frigøre
yderligere mindst 0,3 mia. kr. i 2012 til service i kommunerne i forhold til 2011.
Regeringen og KL er enige om, at der er et betydeligt effektiviseringspotentiale
ved bedre indkøbsordninger i kommunerne. Der er derfor blandt andet enighed
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om, at der etableres 15-20 koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for
kommunerne frem mod 2015.
Kommunerne finansierer 40 mio. kr. til den nye fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi. Hertil kommer yderligere årlige udgifter på 30 mio. kr. i
2013-2015. Der reserveres desuden en pulje på 30 mio. kr. årligt i 2012-2014
fra det kommunale bloktilskud til fælleskommunale it-investeringer.
Der er enighed om, at der gennem en omstilling og mere effektive arbejdsgange
er et potentiale for at reducere den kommunale administration svarende til knap
ca. 750 mio. kr. i 2012 og stigende til ca. 1½ mia. kr. i 2013 i forhold til niveauet i
2010. De frigjorte ressourcer kan anvendes til prioritering af borgernær service.
Regeringen og KL er enige om ved en ambitiøs indsats at styrke anvendelsen
af it i folkeskolen. Der er derfor reserveret 500 mio. kr. fra Fonden for
Velfærdsteknologi, som over de kommende år blandt andet skal bidrage til at
udvikle
markedet
for
digitale
læremidler,
understøtte
effektive
distributionskanaler, som sikrer let og overskuelig adgang til digitale læremidler
samt medvirke til at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes.
Eventuelle bidrag til indkøb af læremidler medfinansieres af kommunerne,
mindst svarende til den statslige andel.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge
Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor frem til 2014.
Samarbejdsprojektet på § 7.11.02.50. tilføres 10 mio. kr. i 2012, hvoraf stat og
kommuner hver finansierer 4 mio. kr., mens regionerne finansierer 2 mio. kr.
Det særlige tilskud i 2011 til kommuner, der lider et provenutab som følge af
nedsættelsen
af
grundskyldspromillen for landbrugsejendomme mv.,
videreføres i 2012.
Aftalen med Danske Regioner
Der er aftalt et samlet niveau for nettodriftsudgifterne (eksklusive medicintilskud)
på 93.296,8 mio. kr. på sundhedsområdet i 2012. Nettodriftsudgifterne på
området for regional udvikling udgør 2.919,5 mio. kr. i 2012. Hertil kommer
reguleringer i medfør af DUT-princippet.
Aftalen indeholder et bloktilskud på sundhedsområdet på 81.545,1 mio. kr.
Bloktilskuddet på sundhedsområdet er for 2012 og frem forhøjet med 433,9 mio.
kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Hertil kommer
reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.
Aftalen indeholder et bloktilskud vedrørende regional udvikling på 2.233,3 mio.
kr. Bloktilskuddet vedr. regional udvikling er for 2012 og frem forhøjet med 15,2
mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Hertil
kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.
Der er i aftalen taget udgangspunkt i et forventet aktivitetsniveau for 2011
svarende til en aktivitetsstigning i forhold til den faktisk konstaterede aktivitet i
2010 på 1,0 pct. Med aftalen skabes grundlag for en yderligere aktivitetsvækst i
2012 på 3 pct. Aktivitetsløftet i 2012 tilvejebringes ved et realløft på 650 mio. kr.
og produktivitetsforbedringer på 2 pct. Produktivitetskravet på 2 pct. er uændret
i forhold til tidligere års aftaler med regionerne.
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Med aftalen er der samlet prioriteret 1,5 mia. kr. som løft af de regionale udgifter
til sygehuse og praksissektor mv. i 2012. Sygehusene tilføres 650 mio. kr. til
øget aktivitet samt 605 mio. kr. til øvrige udgifter, herunder ny sygehusmedicin.
Praksisområdet tilføres 200 mio. kr. og til sygesikringsmedicin er prioriteret 45
mio. kr. som løft i forhold til forventet udgiftsniveau i 2011.
Regeringen og Danske Regioner er med aftalen enige om, at indsatsen for at
anvende ressourcerne på sundhedsområdet på den bedst mulige måde skal
forstærkes. Aftalen indebærer bl.a., at regionerne reducerer den regionale
administration med 2½ pct. i 2012 og 5 pct. i 2013 svarende til knap 160 mio. kr.
ift. 2010-niveauet. Samtidig frigøres der i regionerne 1 mia. kr. frem mod 2015 i
forhold til 2009-udgiftsniveauet via mere effektivt vareindkøb og logistik.
Der er i 2012 forudsat et samlet niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 3.300
mio. kr. på sundhedsområdet. Heraf hensættes ved deponering i regionerne
1.022 mio. kr. (12-pl) til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte, 300
mio. kr. tilvejebringes via en låne- og deponeringsfritagelsespulje, der
administreres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og 50 mio. kr. tilvejebringes
fra IT-puljen til fællesregionale investeringer på § 16.9. Med henblik på at
understøtte realiseringen af de fastsatte milepæle for sundheds-it udviklingen
omlægges 100 mio. kr. fra IT-puljen til det regionale bloktilskud i 2012, så de
dermed indgår som en del af den aftalte anlægsramme for 2012.
Låne- og deponeringsfritagelsespuljen på 300 mio. kr. etableres med henblik på
bl.a. at fremme anvendelsen af offentligt-privat samarbejde. Puljen omfatter ikke
kvalitetsfondsstøttede byggerier, da dette byggeri er fuld finansieret og skal
afholdes inden for de fastsatte investeringsrammer.
For de kvalitetsfondsstøttede byggerier er der med aftalen enighed om en
række elementer, der skal sikre, at regionerne realiserer byggerierne inden for
de fastlagte investeringsrammer. Regionerne har ansvaret for at realisere
sygehusbyggerierne med de løsninger, som er mest hensigtsmæssige lokalt og
inden for de fastlagte investeringsrammer. Indenrigs- og Sundhedsministeriet
følger op på, at de statslige midler anvendes til formålet og i overensstemmelse
med tilsagnsbetingelserne. For de enkelte projekter udarbejdes kvartalsvise,
revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag
for Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfølgning. Det følger af
tilsagnsvilkårene, at regionerne for hvert projekt opstiller og beslutter et
prioriteret katalog over de umiddelbare projekttilpasninger, der konkret
gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer, så den fastlagte
investeringsramme overholdes.
Der er enighed om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden 20112015. Regionerne vil kunne realisere væsentlige gevinster som følge heraf.
Regionerne medfinansierer strategien med 20 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr.
årligt i perioden 2013-2015. Regionernes økonomiske bidrag finansieres af det
regionale bloktilskud.
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at forlænge
Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor til og med 2014.
Samarbejdsprojektet tilføres 10 mio. kr. i perioden, hvoraf stat og kommuner
finansierer hver 4 mio. kr. mens regionerne finansierer 2 mio. kr.
Det statslige aktivitetsbestemte tilskud til sygehusområdet udgør i 2012 2.669,6
mio. kr.
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Det aktivitetsbestemte tilskud udbetales med 100 pct. af DRG-taksten ekskl.
kommunal medfinansiering indtil 1.232,4 mio. kr. De resterende 1.437,2 mio. kr.
udbetales med 70 pct. af DRG-taksten ekskl. kommunal medfinansiering.
Opgjort inkl. kommunalt aktivitetsbidrag udgør den samlede aktivitetspulje
3.908,3 mio. kr.
Det statslige, aktivitetsbestemte tilskud på 2.669,6 mio. kr. for 2012 udbetales á
conto i starten af 2012 og opgøres endeligt ved udgangen af 1. kvartal 2013 på
grundlag af den aktivitet i regionerne i 2012, som er indberettet senest den 1.
marts 2013.
Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i
form af aktivitetsbestemte bidrag udgør 18.887,3 mio. kr. i 2012. Hertil kommer
reguleringer i medfør af DUT-princippet. Som følge af omlægningen af den
kommunale medfinansiering er det tidligere kommunale grundbidrag ophørt,
idet det aktivitetsbestemte bidrag er øget tilsvarende.
Regionerne vil i 2012 endvidere modtage finansiering i form af kommunernes
udviklingsbidrag, som i 2012 vil udgøre 686 mio. kr.
Udgifterne til medicintilskud i 2010 udgjorde 7.067 mio. kr. Via den aftalte
medicingaranti for 2010 opreguleres bloktilskuddet i 2011 med 75 pct. af
merudgifterne i regionerne i forhold til det forudsatte niveau. Reguleringen
udgør 139 mio. kr.
Udgifterne til medicintilskud i 2011 skønnes til 6.700 mio. kr. Via den aftalte
medicingaranti for 2011 nedreguleres bloktilskuddet i 2011 som en foreløbig
midtvejsregulering med 75 pct. af mindreudgifterne i regionerne i forhold til det
forudsatte niveau. Reguleringen udgør -296 mio. kr. Dertil kommer en korrektion
på 75,7 mio. kr. som følge af, at dut-reguleringen vedrørende ændring af lov om
kunstig befrugtning også indeholder en regulering af medicinudgiften i 2011. Det
er lagt til grund for aftalen, at regionernes udgifter til medicintilskud i 2012 udgør
6.745 mio. kr.
Øvrige elementer i aftalerne
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til
grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det
korrigerede beregningsgrundlag for 2009 til 2012 udgør 10,4.
Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2012 er korrigeret for Reformpakken
2020 og hviler derudover på en forudsætning om i øvrigt uændret lovgivning.
Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2012-grundlaget
neutraliseres virkningerne for de selvbudgetterende kommuner.
Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i
beregningsgrundlaget (udskrivningsgrundlaget for 2009) korrigeret for
virkningerne af Forårspakke 2.0 og Aftale om genopretning af dansk økonomi.
Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning
af grundskyld. Skønnet for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i
reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes
til 1,3 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 4,3.
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Pris- og lønudviklingen på det kommunale område fra 2011 til 2012 er fastsat til
2,2 pct. for serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 2,4 pct. for de samlede udgifter
(inkl. overførsler) samt til 3,0 pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere
anvendt en skønnet satsreguleringsprocent for 2012 på 2,9.
Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2011 til 2012 er på
sundhedsområdet fastsat til 2,0 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for
regional udvikling til 2,2 pct. For anlæg er fastsat en pris- og lønudvikling på 0,4
pct., og for det samlede regionale område er pris- og lønudviklingen fastsat til
1,8 pct. (inkl. medicin).
Det er i aftalen forudsat, at kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for
2012 vil udgøre 123 kr. pr. indbygger. Reguleringen er fastsat på basis af et
skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2011 til 2012 på 1,8 pct.
inklusive medicin.
Regeringen har med lov nr. 1605 af 22. december 2010 gennemført en ændring
af lov om kommunal ejendomsskat, der fremadrettet sikrer overensstemmelse
mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i
forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Regeringen og KL er enige om, at
staten refunderer de faktiske tilbagebetalinger til borgerne i den enkelte
kommune. Tilbagebetalingerne skønnes foreløbigt til 518 mio. kr. Indenrigs- og
Sundhedsministeriet vil anvise kompensationsbeløbene til kommunerne snarest
muligt efter, at udbetalingen til borgerne har fundet sted. Kommunerne skal
indsende
en
revisorerklæring
vedrørende
opgørelsen
af
kompensationsbeløbene.
I forlængelse af aftalen med KL søges om Finansudvalgets tilslutning til, at for
krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6, i lov om
kommunal ejendomsskat kan disse udbetales, uanset om forældelse måtte
være indtrådt. Indenrigs- og sundhedsministeren vil i efteråret 2011 fremsætte
forslag til lov om ændring af lov om kommunale ejendomsskatter med henblik
på, at for krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6,
indtræder forældelse af fordringer tidligst den 1. januar 2014. En tilsvarende
bestemmelse for krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på lovens §
1, stk. 5, blev indført med lov nr. 1605 af 22. december 2010. Herved vil der
komme til at gælde samme forældelsesregel for alle krav på tilbagebetaling af
grundskyld.
Som følge af mindreudgifter i VISO (Den nationale videns- og
Specialrådgivningsorganisation) i 2009 og 2010 reguleres kommunernes
bloktilskud for 2012 med 39,7 mio. kr. Mindreudgifterne for VISO afspejler, at
nogle af de opgaver, som VISO-netværket oprindeligt blev forudsat at løse, i
stedet håndteres lokalt. På denne baggrund reguleres kommunernes bloktilskud
permanent med 15,7 mio. kr. årligt fra 2012 og frem.
Kommunernes bloktilskud for 2012 forhøjes med 15,1 mio. kr. som følge af
tilbageløb fra kommunerne ved afslutning af projekter med støtte fra § 15.75.38.
Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.
Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2010 stilles itunderstøttede redskaber til faglige kvalitetsoplysninger til rådighed for
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kommunerne. Der afsættes i den forbindelse 14,0 mio. kr. til etablerings- og
driftsomkostninger fra § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2011, hvor der blev
afsat midler til
sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser i
kommunerne, indgås der samarbejdsaftale med KL. Samarbejdsaftalen
indebærer implementeringsomkostninger på op til 3,0 mio. kr., der finansieres af
§16.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.
Der foretages en modregning i bloktilskuddet til regionerne på 4,5 mio. kr. i
henhold til Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner (af 27.
november 2009), hvori det blev aftalt, at regionerne skulle oprette 330 ekstra
pladser i 2010 ud over de allerede aftalte stigninger på social- og
sundhedsuddannelsen, jf. Trepartsaftalen fra 2007. Regionerne har oprettet ca.
260 ekstra pladser i 2010, hvorfor den sanktion, der er beskrevet i aftalen, skal
udmøntes. Sanktionen indebærer, at der foretages en modregning af en andel
af det beløb, der svarer til andelen af den manglende målopfyldelse af de ekstra
praktikpladser.
Generelle tilskud til kommuner i 2012
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten
til samtlige kommuner et årligt generelt tilskud.
Det generelle tilskud til kommunerne for finansåret 2012 søges fastsat til
77.928,2 mio. kr., heraf udgør balancetilskuddet 12.320,5 mio. kr., hvoraf
3.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med
regulering for pris- og lønudviklingen.
Det generelle tilskud til kommunerne for 2012 er reguleret som følge af Det
Udvidede Totalbalanceprincip, jf. lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte
tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2012 vil blive indarbejdet i
forslag til finanslov for 2012.
På det kommunale bloktilskud for 2012 foretages en foreløbig regulering på
7.828,4 mio. kr. vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til
de budgetgaranterede områder fra 2010 til 2012 og en efterregulering
vedrørende udviklingen fra 2008 til 2010 på 176,3 mio. kr. Det kommunale
bloktilskud reguleres permanent med 1.663,7 mio. kr. vedrørende udviklingen i
kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2009 til 2010.
Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2012
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten
til samtlige kommuner et årligt beskæftigelsestilskud.
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for finansåret 2012 søges fastsat til
14.078,4 mio. kr.
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Beskæftigelsestilskuddet for 2012 er opgjort som grundtilskud og
merudgiftsbehov. Grundtilskuddet er reguleret som følge af ændringer i love og
regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
I vedlagte bilag 2 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte
tilskudsfastsættelse. Det søgte tilskudsbeløb for 2012 vil blive indarbejdet i
forslag til finanslov for 2012.
Generelle tilskud til kommuner i 2011
De generelle tilskud til kommunerne for 2011 søges reguleret med 3,7 mio. kr.
som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om kommunal
udligning og generelle tilskud til kommuner.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte
tilskudsfastsættelse i 2011.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2011 kan specificeres
således på under-, standard- og regnskabskonti:
§ 16.91.11. Kommunerne
20. Statstilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ..................... 3,7 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2011
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2011 søges reguleret med -2.053,0
mio. kr. Tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af
ændringer af love og regler på de områder, som er omfattet af
beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner.
Derudover søges beskæftigelsestilskuddet for 2010 efterreguleret med -1.200,8
mio. kr. Den endelige opgørelse af tilskuddet er reguleret for kommunale
nettoudgifter som følge af ændringer af love og regler på de områder, som er
omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner.
I vedlagte bilag 2 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte
tilskudsfastsættelse i 2011 samt den søgte endelige regulering vedrørende
2010.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2011 kan specificeres
således på under-, standard- og regnskabskonti:
På nyoprettet underkonto:
§ 16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ............................... Kontaktperson: Generelle tilskud mv. Andreas Guoth Stefansen, tlf. 35298162, email: ags@regioner.dk
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2.053,0 mio.. kr.
På nyoprettet underkonto:
§ 16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)
30. Efterregulering af det foregående års beskæftigelsestilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .................................1.200,8 mio. kr.
Generelle tilskud til regioner i 2012
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 81.356,6 mio. kr.
i 2012, og tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges
fastsat til 2.233,3 mio. kr.
Det generelle tilskud til regionerne for 2012 er reguleret som følge af Det
Udvidede Totalbalanceprincip, jf. lov om regionernes finansiering.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den
søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2012 vil blive indarbejdet i
forslag til finanslov for 2012.
Generelle tilskud til regioner i 2011
De generelle tilskud til regionerne for 2011 søges reguleret med -47,6 mio. kr.
som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om regionernes
finansiering og -85,8 mio. kr. som følge af andre reguleringer.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den
søgte tilskudsfastsættelse i 2011.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2011 kan specificeres
således på under-, standard og regnskabskonti:
§ 16.91.03. Statstilskud til regioner
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ................ -133,4 mio. kr.

Andre bevillingsforhold
Der afsættes et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud til aktivitet på
sygehusområdet i 2012. Dette kan specificeres således på under- og
standardkonti:
§ 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet
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40. Merbehandlinger på sygehusområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner……………………2.669,6 mio. kr.

Staten refunderer kommunerne de faktiske tilbagebetalinger til borgerne af
uretmæssigt opkrævet grundskyld. Dette kan specificeres således på under- og
standardkonti:
På nyoprettet konto:
§ 16.91.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (Lovbunden)
10. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld
Udgift

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ……………………..
518,0 mio. kr.
Den søgte ændring af generelle tilskud til kommuner og regioner for finansåret
2011 er finansieret inden for rammerne af finansloven for 2011, herunder ved
træk på de enkelte ministeriers reserver til finansiering af bindende
regelændringer.
Af den samlede regulering til kommunerne og regionerne i 2011 søges en del
finansieret ved forbrug af reserven til midtvejs- og efterregulering af
bloktilskuddet. Dette kan specificeres således på under- og standardkonti:
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ........................................ -169,1 mio. kr.

I tilknytning til aftale om regionernes økonomi for 2012 er det med henblik på at
ligestille regionerne i sagen om værdiansættelse af skatterestancer mv. i
forbindelse med delingen af nettoformuen i amterne m.fl. aftalt, at staten
udbetaler den restafregning, der som følge af statens værdiansættelse af
skatterestancer mv. blev modregnet i udbetalingen af kontant kompensation.
Som følge heraf udbetaler staten 218,5 mio. kr. inklusive renter til regioner og
kommuner.
Afskrivningen vedrørende delingen af nettoformuen i amterne m.fl. specificeres
således på under-, standard- og regnskabskonti:
§ 41.41.04. Statens kontantafregning til afgivende myndigheder
10. Kontantudligning
26.
Finansielle
omkostninger…………………………………………….25,5 mio. kr.
42.
Overførsler
til
regionerne…………………………………………...485,4 mio. kr.
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
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udskrivningsgrundlag sker under henvisning til § 7 i lov om kommunal
indkomstskat, og forelæggelsen af reguleringsprocenten for fastlæggelse af den
afgiftspligtige grundværdi sker under henvisning til § 1 i lov om kommunal
ejendomsskat.
d.

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

e.

Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets
tilslutning til, at statens generelle tilskud til kommuner og regioner for finansåret
2011 fastsættes til henholdsvis 75.329,3 mio. kr. og 81.575,7 mio. kr., og at der
på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2011 optages følgende:
§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.. ....................................... -3,6 mio. kr.
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering ....................................... 16,7 mio. kr.
På nyoprettet hovedkonto
§ 15.75.80. Faglige kvalitetsoplysninger (Reservationsbev.)………………..14,0 mio. kr.
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering ..................................... 113,0 mio. kr.
§ 16.91.03. Statstilskud til regioner .............................................. -133,4 mio. kr.
§ 16.91.11. Kommunerne .................................................................... 3,7 mio. kr.

§ 16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner ………....................... 3.253,8 mio. kr.
På nyoprettet hovedkonto:
§ 16.91.22. Kompensation for tilbagebetaling af grundskyld (Lovbunden)
………………………………………………………………………………………...
518,0 mio. kr.
§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering ......................................... 9,4 mio. kr.

På nyoprettet underkonto:
§ 20.31.11.85. Tilbagebetaling af præmie og bonus fra regioner og kommuner til AER
(Lovbunden) …………………………………………………………… ...... 4,5 mio. kr.
§ 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet………………………………………………..-14,0 mio. kr.
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
………..……………………… ......…………………………………………-169,1 mio. kr.

§
41.41.04.
Statens
kontantafregning
myndigheder………...510,9 mio. kr.

til

afgivende

Der søges endvidere tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2011 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:
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”Tekstanmærkning ad 16.11.01.25
Indenrigs- og Sundhedsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL
vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for
sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,7 mio.
kr. til KL i 2011 og op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014. Midlerne finansieres af §
16.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. ”
”Tekstanmærkning ad 16.91.03
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til som endelig regulering vedrørende
medicingarantien for 2010 at forhøje statstilskuddet til regionerne på sundhedsområdet med
139,0 mio. kr. i 2011.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.03
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til som foreløbig regulering vedrørende
medicingarantien for 2011 at sænke statstilskuddet til regionerne på sundhedsområdet med
220,3 mio. kr. i 2011, herunder under hensyntagen til korrektion som følge af lov nr. 1546 af
21. december 2010 om ændring af lov om kunstig befrugtning.”

”Tekstanmærkning ad 16.91.03
Finansministeren bemyndiges til at modregne 4,5 mio. kr. i regionernes bloktilskud på
sundhedsområdet i 2011 i henhold til Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner
(af 27. november 2009).”
”Tekstanmærkning ad 16.91.11
Uanset bestemmelsen i § 14, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009 med senere ændringer,
bemyndiges finansministeren til ikke at nedsætte kommunernes statstilskud med de
kommunale mindreudgifter, som følger af visse gennemførte ændringer i den statslige
regulering af kommunerne.”

”Tekstanmærkning ad 16.91.22
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes
tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.
Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om
udformningen af refusionsordningen.
Stk. 3. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6,
i lov om kommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse
måtte være indtrådt efter § 3, stk. 1, og § 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007
om forældelse af fordringer.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra
kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og
efterfølgende foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat
finansieringsprofil.
Stk. 2. Indenrigs- og 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.”
Der søges endvidere tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2011 optages følgende tekstanmærkninger under § 20:
”Tekstanmærkning ad 20.31.11.85
Undervisningsministeren bemyndiges til at overføre 4,5 mio. kr. til Arbejdsgivernes
Elevrefusion i henhold til Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner (af 27.
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november 2009).”
Der søges endvidere tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2011 optages følgende tekstanmærkninger under § 41:

”Tekstanmærkning ad 41.41.04
Finansministeren bemyndiges til i 2011 at udbetale 218,5 mio. kr. inklusive
renter fra 1. juni 2007 til udbetaling pr. 24. juni 2011. Beløbene udbetales til
Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region
Sjælland med henblik på videre fordeling til relevante myndigheder.”
Vedrørende finansåret 2012

Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et
statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 2.669,6 mio. kr. i 2012 til aktivitet på
sygehusområdet. På forslag til finanslov for finansåret 2012 optages således
følgende:
§ 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet
………………………………………..……………………………………………2.669,6 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens
tilskud til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 81.356,6 mio. kr. i 2012,
og at tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver fastsættes til
2.233,3 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2012 optages således
følgende:
§ 16.91.03. Statstilskud til regioner .......................................... 83.589,9 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens
generelle tilskud til kommuner for finansåret 2012 fastsættes til 77.928,2 mio.
kr., hvoraf balancetilskuddet udgør 12.320,5 mio. kr., hvoraf 3.000,0 mio. kr. er
betinget. På forslag til finanslov for finansåret 2012 optages således følgende:
§ 16.91.11. Kommunerne ........................................................... 77.928,2 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens
beskæftigelsestilskud til kommunerne i 2012 fastsættes til 14.078,4 mio. kr. På
forslag til finanslov for finansåret 2012 optages således følgende:
§ 16.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner ..................... 14.078,4 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i
2012 ydes et tilskud til kommunerne på 565,3 mio. kr. til kompensation for
begrænsning af grundskyldspromillen på produktionsjord.
På forslag til
finanslov for finansåret 2012 optages således følgende:
§ 16.91.21. Kompensation for begrænsning af grundskyldspromillen
produktionsjord………… ................................................................. 565,3 mio. kr.

på

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i
2012 ydes et tilskud til kommunerne på 2.000,0 mio. kr. På forslag til finanslov
for finansåret 2012 optages således følgende:
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§ 16.91.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne .................... 2.000,0 mio. kr.

På forslag til finanslov for finansåret 2012 optages følgende tekstanmærkninger
under § 7:
”Tekstanmærkning ad 7.12.04.20 (nyoprettet underkonto)
Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration,
herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, 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. 2 Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke
gennemføres eller kun gennemføres delvist."

På forslag til finanslov for finansåret 2012 optages følgende tekstanmærkninger
under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.51.72
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at afsætte et statsligt,
aktivitetsafhængigt tilskud på 2.669,6 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.”

”Tekstanmærkning ad 16.91.03
Til finansiering af regionernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015
bemyndiges finansministeren til at reducere regionernes bloktilskud med 20 mio. kr. i 2012
og 15 mio. kr. årligt i 2013-2015.”

”Tekstanmærkning ad 16.91.03
Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor
bemyndiges finansministeren til at overføre 2 mio. kr. af statstilskuddet til
sundhedsområdet
i
2012
til
§
7.11.02.50.
Kommunalt-statsligt
samarbejdsprojekt.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
2011-2015 bemyndiges finansministeren til at reducere kommunernes
bloktilskud med 40 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. årligt i 2013-2015.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.11
Til finansiering af fælleskommunale it-investeringer bemyndiges finansministeren til at
overføre 30 mio. kr. årligt i 2012-2014 af kommunernes bloktilskud til nyoprettet konto §
7.12.04.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger (driftsbev.).”

”Tekstanmærkning ad 16.91.11
Til finansiering af Samarbejdsprojektet for den decentrale offentlige sektor
bemyndiges finansministeren til at overføre 4 mio. kr. af det kommunale
bloktilskud i 2012 til § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.11.
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at forhøje tilskuddet til
særligt vanskeligt stillede kommuner med 374,2 mio. kr., jf. § 16 i lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr.
561 af 19. juni 2009. Tilskuddet fordeles af indenrigs- og sundhedsministeren.
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Beløbet finansieres ved en tilsvarende reduktion af det kommunale bloktilskud.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.11
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 55,4 mio. kr. for
2012 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2009 og 2010 og til at forhøje det
kommunale bloktilskud for 2013 og frem med 15,7 mio. kr. som følge af aktivitetsbestemt
justering af VISO’s fremadrettede bevillingsniveau.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.11
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,1 mio. kr. for
2012 som følge af tilbageløb fra kommunerne ved afslutning af projekter med støtte fra
ansøgningspuljen på § 15.75.38. Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.11
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at nedsætte efterreguleringen af
indkomstskat, tilskud og udligning for de kommuner, der selvbudgetterede for 2009.
Nedsættelsen udgør i alt 300 mio. kr. og fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte
kommunes andel af den samlede efterregulering af indkomstskat, tilskud og udligning for
2009.

Stk. 2. Nedsættelsen efter stk. 1 afregnes som en nedsættelse af
efterreguleringen af indkomstskat for 2009. Hvis en kommunes samlede
nedsættelse overstiger kommunens efterregulering af indkomstskat, afregnes
den resterende del som en nedsættelse af kommunens efterregulering af tilskud
og udligning.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.21
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at videreføre det
særlige tilskud til de kommuner, der lider et provenutab som følge af lov nr. 705
af 25. juni 2010 om nedsættelsen af grundskyldspromillen for ejendomme, der
benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug.
Stk. 2. Ved opgørelsen for 2012 af beskatningsniveauet for kommuner, jf. § 26,
nr. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, indgår
tilskuddet som nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om
udformningen af kompensationsordningen.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.22
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at refundere kommunernes
tilbagebetalinger af uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter.
Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om
udformningen af refusionsordningen.
Stk. 3. For krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6,
i lov om kommunal ejendomsskat, kan disse udbetales, uanset om forældelse
måtte være indtrådt efter § 3, stk. 1, og § 30, stk. 1, i lov nr. 522 af 6. juni 2007
om forældelse af fordringer.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.50
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til i 2012 at fordele en tilskudsramme på
2.000 mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge
på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge
samt på ældreområdet.
Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede
skønnede indbyggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning
til kommunerne.
Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal
medfinansiering, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte
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midler.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra
kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og
efterfølgende foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat
finansieringsprofil.
Stk. 2. Indenrigs- og 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.”

”Tekstanmærkning ad 16.91.60
Indenrigs- og sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
om
regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne
sygehusstruktur, herunder om deponering af regionernes egenfinansiering,
midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af
uforbrugte statslige og regionale midler.”
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for
udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2009 til 2012
udgør 10,4.
Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Endelig søges om tilslutning til, at det skøn for stigningen i
udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den
afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 1,3 pct. Reguleringsprocenten udgør
herefter 4,3.

København, den 15. juni 2011

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Søren Hartmann Hede

Bilag 3

Regulering af statstilskud til regioner til sundhedsområdet
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Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2011
(11-pl)

Foreløbig pulje
2012
(12-pl)

BO 2013
(12-pl)

BO 2014
(12-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 163 af 24. juni
2010
Pris- og lønregulering, 2011-2012

79.529,9

79.677,0

79.678,4

79.678,4

-

1.434,2

1.434,2

1.434,2

79.529,9

81.111,2

81.112,6

81.112,6

Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om
håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

0,6

0,4

0,4

0,4

I alt

0,6

0,4

0,4

0,4

Lov nr. 1614 af 22. december 2010 om
ændring af lov om social service
(nedsættelse af tilskuddet til
høreapparater)

15,4

15,7

15,7

15,7

Lov nr. 201 af 13. marts 2011 om
ændring af lov om social service og lov
om almene boliger m.v. og lov om
retssikkerhed og administration på det
sociale område. (Rammeaftaler m.v.)

-21,1

-21,5

-21,5

-21,5

-5,7

-5,8

-5,8

-5,8

8,3

25,8

25,8

25,8

-

-70,6

-

-

Lov nr. 535 af 8. juni 2006 om ændring
af lov om kunstig befrugtning i
forbindelse med lægelig behandling,
diagnostik og forskning m.v. (Omfanget
af behandling på de regionale
sygehuse, ligestilling af kvinders adgang
til kunstig befrugtning uanset civilstand
og seksuel orientering, vurdering af
forældreuegnethed, lempelse af
ægdonationsreglerne og forlængelse af
opbevaringstiden for nedfrosne æg)

12,7

-

-

-

Efteregulering af EF-forordning 1408/71
om social sikring af vandrende
arbejdstagere m.fl. (Indførelse af EUsygesikringsbevis i Danmark)

-14,7

-5,0

-5,0

-5,0

Lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring
af lov om klage- og erstatingsadgang
inden for sundhedsvæsenet, lov om
autorisation af sundhedspersoner og
om sundhedsfaglig virksomhed,
sundhedsloven og forskellige andre love
(Et nyt patientklagesystem, mulighed for
at klage over sundhedsvæsenets

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

I alt

II. Lov- og cirkulæreprogram

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Socialministeriet

I alt

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Bekendtgørelse nr. 1299 af 15.
december 2008 om økonomiske
rammer for frit valg til private
specialsygehuse m.v.
Udligning vedr. behandling af
bløderpatienter

Kontaktperson: Generelle tilskud mv. Andreas Guoth Stefansen, tlf. 35298162, email: ags@regioner.dk
Lov- og cirkulæreprogram Anders Andersen, tlf. 35298184, email: aa@regioner.dk

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011

Udsendt juni 2011
Side 33

sundhedsfaglige virksomhed, forenkling
af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.)
Styrket indsats overfor selvmordstruede,
herunder overfor personer, der har
forsøgt selvmord

-

-

-

11,2

Flere opsøgende og udgående teams i
psykiatrien

-

-

-

65,1

Let tilgængelighed til akutte psykiatriske
tilbud

-

-

-

18,5

-137,9

-212,5

-212,5

-212,5

Bekendtgørelse nr. 446 af 12. maj 2011
om tolkebistand efter sundhedsloven

-1,2

-0,5

-0,5

-0,5

Satspuljemidler til videreførelse af
initiativer i psykiatrien igangsat med
satspuljeaftalen 2007-2010 (opsøgende
og udgående virksomhed i psyiatrien,
retspsykiatri og ikke-psykotiske lidelser)

84,8

86,3

86,3

86,3

5,0

5,1

5,1

5,1

-43,9

-172,3

-101,7

-6,9

Lov nr. 1539 af 21. december 2010 om
ændring af lov om sygedagpenge
(Ændring af beskæftigelseskravet,
afskaffelse af ret til sygedagpenge på
søgnehelligdage m.v.)

-

9,9

29,9

29,9

Bekendtgørelse nr. 1516 af 16.
december 2010 om ændring af
byggepladsbekendtgørelsen som følge
af supplerende åbningsskrivelse

1,3

1,3

1,3

1,3

Lov nr. 320 af 15. april 2011 om
ændring af ferieloven, lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om
retssikkerhed og administration på det
sociale område (Kontrol af
abejdsgiverens indbetaling af uhævede
feriepenge, videregivelse af oplysninger
fra Feriekonto, afholdelse af ferie i en
fritstillingsperiode, forældelsesregler
m.v.)

0,4

0,4

0,4

0,4

I alt

1,7

11,6

31,6

31,6

Klinisk diætetik

0,3

0,2

0,2

0,2

I alt

0,3

0,2

0,2

0,2

Bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar
2011 om energimærkning af bygninger

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

I alt

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

Lov nr. 1546 af 21. december 2010 om
ændring af lov om kunstig befrugtning i
forbindelse med lægelig behandling,
diagnostik og forskning m.v. samt
sundhedsloven (Egenbetaling for
behandling med kunstig befrugtning,
refertilisation og sterilisation i det
offentlige sundhedsvæsen og justering
af regler om vurdering af
forældreegnethed ved behandling med
kunstig befrugtning m.v.)

Veteranpolitikkens initiativ om PTSDbehandling af veteraner
I alt

Beskæftigelsesministeriet

Undervisningsministeriet

Klima- og Energiministeriet
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I alt, lov- og cirkulæreprogram

-47,6

-166,5

-75,9

18,9

-

433,9

433,9

433,9

-4,5

-

-

-

Regional finansiering af
digitaliseringsstrategien.

-

-20,0

-15,0

-15,0

Regional medfinansiering af Den
1)
digitale dokumentboks og NemSMS

-

-

-

1,3

139,0

-

-

-

-220,3

-

-

-

-

-2,0

-

-

-85,8

411,9

418,9

420,2

79.396,5

81.356,6

81.455,6

81.551,7

III. Andre reguleringer
Opjustering af generelt statstilskud af
hensyn til en balanceret udvikling af den
regionale økonomi
Regulering vedr. manglende opfyldelse
af praktikpladsaftale

Medicingaranti 2010, endelig
Medicingaranti 2011, foreløbig
(korrigeret sfa. lov nr. 1546 af 21.
december 2010 om ændring af lov om
kunstig befrugtning)
Samarbejdsprojektet for den decentrale
offentlige sektor
I alt, andre reguleringer

Total

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale
1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på
følgende års aktstykker.

Bilag 4

Regulering af statstilskud til regioner til udviklingsopgaver

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2011
(11-pl)

Foreløbig pulje
2012
(12-pl)

BO 2013
(12-pl)

BO 2014
(12-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 163 af 24. juni
2010

2.179,2

2.178,9

2.178,9

2.178,9

-

39,2

39,2

39,2

2.179,2

2.218,1

2.218,1

2.218,1

Opjustering af generelt statstilskud af
hensyn til en balanceret udvikling i den
regionale økonomi

-

15,2

15,2

15,2

I alt

-

15,2

15,2

15,2

2.179,2

2.233,3

2.233,3

2.233,3

Pris- og lønregulering, 2011-2012
I alt

II. Andre reguleringer

Total
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*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale
1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på
følgende års aktstykker.

Bilag 5

Gennemførte ændringer i den statslige regulering, hvor der søges om hjemmel til, at DUTprincippet kan fraviges i kommunernes favør
Miljøministeriet


Forenklinger af regler om indberetning af miljøtilsyn og miljøgodkendelser mv. jf. bekendtgørelse nr. 99 af 11.
februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.



Øget grænse for forsikringsdækning af forurening fra villaolietanke, jf. aftale af 8. november 2010 indgået mellem
Miljøministeren og oliebranchen. Aftalen er gældende fra 1. november 2010 og vil i forbindelse med næste
lovændring blive indarbejdet i lov om forurenet jord.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration


Forenkling af indberetninger, jf. Integrationsministeriets ændring af krav om indberetning af kursisters medbragte
uddannelse fra udbydere af danskuddannelse af 29. april 2010.

Socialministeriet


Forenklinger af reglerne om anvendelsen af funktionsevnemetoden mv., jf. bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni
2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse og bekendtgørelse nr. 765 af 24. juni 2010 om
metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af
handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser.



Forbedring og forenkling af reglerne for støtte til køb af handicapbiler, jf. lov nr. 549 af 26. maj 2010 om ændring
af lov om social service.



Forenkling af reglerne om kommunale redegørelser for brug af rammeaftalerne på det sociale område og det
almene ældreboligområde, jf. lov nr. 201 af 13. marts 2011 om social service, lov om almene boliger m.v. og lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Transportministeriet


Ophævelse af formkrav vedr. annoncering i henhold til vintervedligeholdelses- og vejbidragsloven, jf. lov nr. 1537
af 21. december 2011 om private fællesveje.

Undervisningsministeriet


Enklere opfølgning på fravær, jf. bekendtgørelse nr. 773 af 25. juni 2010 om ændring af bekendtgørelse om
elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.
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Bilag B: Oversigt over punkter på lov- og cirkulæreprogrammet, som ikke har givet
anledning til kompensation
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET
Lov nr. 1555 af 21. december 2010 om ændring af lov om varmeforsyning mv. (Hjemler til
implementering af DIADEM)
Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8 (Bekendtgørelse nr. 9146 af 22. marts 2006)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement
2010
Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed (Udvidelse af lovens
anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed)
SKATTEMINISTERIET
JUSTITSMINISTERIET
Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet for ophør af krav på erstatning
for tabt arbejdsfortjeneste)
Lov nr. 412 af 9. maj 2011 om ændring af retsplejeloven og offererstatningsloven
(Underretning ved udgang og løsladelse mv.)
SOCIALMINISTERIET
Bekendtgørelse om tilbudsportalen
Bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 om rammeaftaler mv. det sociale område og på det
almene ældreområde
Lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Etablering af dagligvarebutikker i
tilknytning til ældreboliger)

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET
Lov nr. 106 af 29. april 2003 om markedsføring af sundhedsydelser
SST-vejledning om arbejdstøj
Lov nr. 1548 af 21. december 2010 om ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling
mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne
leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift mv. samt om Momsfondet
(Nedlæggelse af Momsfondet)
Bekendtgørelse nr. 1372 af 9. december 2010 om autorisation af læger, der ikke er
statsborgere i eller uddannet som læge i et EU/EØS-land.
Vejledning nr. 9164 af 1. april 2011 om planlægning af sundhedsberedskabet
Lov om ændring af sundhedsloven (Udvidet adgang til offentlige registre mv.)
Det Fælles medicinkort
BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring
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Ændring i bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde og om
arbejdsmiljøuddannelsen
Lov nr. 1538 af 21. december 2010 om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af
partsindsatsen)
Bekendtgørelse nr. 419 af 20. april 2010 om ændring af bekendtgørelse om sygedagpenge til
søfarende
Lov nr. 1599 af 22. december 2010 om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af
arbejdsgiverperioden)
Lov nr. 1601 af 22. december 2010 om ophævelse af lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn mv.)
Lov nr. 1567 af 21. december 2010 om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved
videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i
ungdomsuddannelserne
KIRKEMINISTERIET
Lov nr. 249 af 23. marts 2010 om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (Bortfald af
borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) med tilhørende bekendtgørelser
MILJØMINISTERIET
Lov nr. 1387 af 14. september 2010 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Renere og mere
energieffektive køretøjer til vejtransport mv.)
Bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010 om genanvendelse af restprodukter og jord til byggeog anlægsarbejder
Lov nr. 1570 af 20. december 2006 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Miljøzoner)
Bekendtgørelse om foranstaltninger for lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv.
TRANSPORTMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 11 af 7. januar 2011 om identifikation og udpegning af europæisk kritisk
infrastruktur og vurdering af behovet for bedre beskyttelse (ECIP-direktivet)
Bekendtgørelse nr. 1116 af 1. december 2009 om certificering af lokomotivførere
KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET
Lov nr. 1607 af 22. december 2010 om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer
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