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Budgetlægningen for 2012

Til brug for regionernes budgetlægning for 2012 udmeldes hermed fordelingen
af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden for ansøgning om
lån for 2012. Ansøgninger om lån sendes elektronisk til e-post: ansogninger12@im.dk. Af vedhæftede oversigt fremgår Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontaktpersoner.
Ved benyttelse af e-postadressen bedes regionen være opmærksom på, at
der modtages en kvittering for indsendelsen af ansøgningen. Hvis en sådan
ikke er modtaget senest 24 timer efter afsendelse, bedes regionen kontakte
ministeriet. Ansøgninger til e-postadressen skal sendes i word-format.
1. Generelle tilskud til regionerne
Der fremsendes publikationen ”Generelle tilskud til regionerne for 2012”.
I tilskudsbogens tekstdel beskrives overordnet finansieringssystemet for regionerne. Hertil er givet en beskrivelse af regionernes indtægter i 2012 og kompensationsordningen som følge af omlægningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2012. Der er endvidere givet en mere teknisk
beskrivelse af fordelingen af bloktilskuddet til sundhedsområdet og udviklingsområdet med regneeksempler mm.
I bogens tabeldel er vist tilskudsfordelingen for 2012 og grundlaget for tilskudsfordelingen. I tabeldelen indgår herudover midtvejsreguleringen af statstilskuddet for 2011. Endelig indeholder tilskudsbogens bilagsdel lovgrundlaget
mv. for regionernes finansiering.
Med hensyn til kommunernes udviklingsbidrag er dette for 2007 fastsat ved lov
til 110 kr. For 2012 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for
regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 123 kr. på udviklingsområdet, jf. i øvrigt økonomiaftalen af 2. juni 2011. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2011-2012 på
1,8 procent inklusive medicin. Til fastsættelse af det samlede udviklingsbidrag
fra kommunen til regionen anvendes Indenrigs- og Sundhedsministeriets skøn
på kommunens folketal pr. 1. januar 2012, der fremgår af tilskudsbogens tabel
7.
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Reglerne om fastsættelsen af udviklingsbidrag fra kommunerne fremgår af §§
7-12 i lov om regionernes finansiering. Det kommunale grundbidrag på sundhedsområdet er afskaffet.
De nærmere regler om afregningen af udviklingsbidrag for 2012 er fastsat i
bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regioner for
2012. Efter reglerne i bekendtgørelsen indberetter regionerne størrelsen af
udviklingsbidrag til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som afregner tilskuddene fra kommunerne til regionerne med 1/12 hver måned i tilskudsåret.
2. Lånepuljer
2.1. Låne- og deponeringsfritagelsespulje
Der afsættes i 2012 en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 300 mio. kr.
Puljen omfatter ikke kvalitetsfondsstøttede byggerier, da dette byggeri er fuldt
finansieret og skal afholdes inden for de fastsatte investeringsrammer.
Puljen er blandt andet afsat med henblik på at fremme fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter. Der kan således søges om delvis eller
størst mulig deponeringsfritagelse i forbindelse med sådanne projekter. Puljen
kan bl.a. søges til OPP-projekter, hvor deponeringspligten/anlægsudgifterne
falder i 2012. Der kan tages højde for, at OPP-projekter påbegyndt i 2012 kan
strække sig ind i 2013 og 2014.
Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der foreligge en konkret
ansøgning fra regionen med en beskrivelse af projektet, herunder oplysninger
om:
Baggrunden for projektet
Projektets formål
Projektets aktiviteter
Projektets tidsplan
Projektets budget
Der skal for OPP-projekter tillige redegøres nærmere for, hvori et offentligprivat samarbejde består, herunder for hvorvidt og hvordan den private aktør
er involveret i finansiering, design, etablering og drift af projektet. I den forbindelse bør regionen også fremlægge en vurdering af relevansen og effektiviseringsaspekterne ved en OPP-organisering af det pågældende projekt.
Herudover kan der søges om lånedispensation – delvis eller størst mulig – til
andre anlægsprojekter. Også disse projekter skal beskrives med hensyn til
baggrund, formål mv. I den situation, hvor ansøgningerne om lånedispensation
overstiger mulighederne for at yde dispensation vil der ske en reduktion af dispensationernes størrelse. I den forbindelse vil der også kunne blive lagt vægt
på regionens økonomi og likviditetsmæssige situation.
Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der oplyses om regionens økonomiske situation ved udgangen af regnskabsåret 2012.
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Ansøgningsfrist
Såfremt der indsendes ansøgning om dispensation fra denne pulje senest den
12. august 2011, vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet bestræbe sig på at besvare ansøgningerne inden budgetvedtagelsen. Det forudsættes i den forbindelse, at ansøgningen indeholder de til brug for behandlingen relevante oplysninger, jf. ovenfor. Der kan indsendes ansøgninger efter den nævnte frist til
senere besvarelse.
2.2. Særlig lånepulje for 2012 vedr. lægehuse/sundheds- og akuthuse
Det fremgår af ”Aftale om sundhed” af 26. maj 2011mellem regeringen, Dansk
Folkeparti og Pia Christmas-Møller, at aftaleparterne er enige om, at der med
henblik på at sikre etableringen af lægehuse/sundheds- og akuthuse, der samler og styrker de nære sundhedstilbud, etableres en særlig lånepulje mv. på
100 mio. kr., som regioner og kommuner kan søge i forbindelse med etablering af lægehuse/sundheds- og akuthuse, hvortil der er bevilget støtte fra
akutpuljen.
Der kan således søges om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse til
anlægsprojekter, som har modtaget statsligt tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område
mv. (den såkaldte akutpulje).
Ved ansøgning om dispensation fra denne pulje skal der - udover en kortfattet
beskrivelse af projektet med etablering af lægehus/sundheds- og akuthus,
herunder en tidsplan - redegøres for følgende forhold:







En kortfattet beskrivelse af anlægsprojektet og tidsplan.
Bevilget støtte i mio. kr. fra akutpuljen (er en betingelse for evt. lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse).
Evt. anden finansiering i mio. kr.
Summen af de samlede forventede anlægsudgifter i mio. kr. og det samlede ansøgte beløb (fratrukket det statslige tilskud fra akutpuljen og evt.
anden finansiering).
Evt. særlige tekstbemærkninger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil tage stilling til låneprocenten og mulighederne for tildeling af lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse, når
omfanget af de samlede ansøgninger fra både kommuner og regioner er opgjort.
Ansøgningsfrist
Ansøgning om lån og/eller deponeringsfritagelse til denne pulje sendes senest
den 1. december 2011.
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2.3 Refinansiering af afdrag
Som det har været tilfældet i foregående år vil der også for 2012 være mulighed for, at regionerne inden for en ramme på 350 mio.kr. kan søge om dispensation til optagelse af lån til refinansiering af afdrag.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil senere udmelde ansøgningsfrist herfor.

3. Udvidet låneadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger
For yderligere at understøtte rentabel energirenovering er regeringen og Danske Regioner enige om at udvide den automatiske låneadgang vedrørende
eksisterende byggeri med de energibesparende foranstaltninger, der fremgår
af energimærkningen, samt energikrav til eksisterende byggeri, der følger af
”Bygningsreglement 10”.
Låneadgangen omfatter ikke byggeri med støtte fra kvalitetsfonden, da dette
byggeri er fuldt finansieret og skal afholdes inden for de fastsatte investeringsrammer.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i forlængelse af økonomiaftalen for 2012
snarest ændre lånebekendtgørelsens afgrænsning af den automatiske låneadgang med følgende tilføjelse til § 1, stk. 2, nr. 3 i den regionale ændringsbekendtgørelse nr. 343 af 29. april 2009 om energirenonvering:
”c) foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet.”
Ændringen af lånebekendtgørelsen vil have virkning fra og med regnskabsåret
2011.
4. Ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
Der er ved lov nr. 608 af 14. juni 2011 sket en ændring af lov om regionernes
finansiering (ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet). Loven
indebærer en omlægning af kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet. Med omlægningen øges kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering, mens det tidligere indbyggertalsfordelte grundbidrag afskaffes.
Satser mv. for den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering bekendtgøres i cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.
Der indføres samtidigt et loft for den regionale indtjening fra aktivitetsbestemt
kommunal medfinansiering. Loftet udmøntes ved, at den enkelte regions øvre
grænse for indtægter fra kommunal medfinansiering vil blive fastsat med udgangspunkt i regionernes aktivitet. Loftet fastsættes i bekendtgørelse.
.
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Med venlig hilsen

Niels Jørgen Mau
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Oversigt over kontaktpersoner
Spørgsmål kan rettes til:
Lån
OPP

Martin Randrup Klintholm
Marianne Husmer Vang

Generelle tilskud

Niels Ougaard

Generelle tilskud

Nils Majgaard Jensen

Generelle tilskud

Bjarne Simonsen

Tlf. 72 28 25 68
e-mail: mrni@im.dk
Tlf. 72 28 25 69
e-mail: mav@im.dk
Tlf. 72 28 25 76
e-mail: nou@im.dk
Tlf. 72 28 25 77
e-mail: nmj@im.dk
Tlf. 72 28 25 53
e-mail: bs@im.dk

