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Udsendt marts 2008

Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne
Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere initiativer
med relevans for den regionale udvikling, som ikke er omfattet af skemaet. Det drejer sig om initiativer vedrørende klima, uddannelse, globalisering,
trafik etc.
Det understreges, at mange af aftalerne på finansloven for 2008 er blevet til i andre sammenhænge end finanslovsforhandlingerne. De opgjorte udgifter
er medtaget i det omfang, de har en indvirkning på regionernes økonomi i 2008. Nedenstående oversigt indeholder derfor både nye midler og allerede
aftalte midler, der er tilført regionerne.
Figur 1. Oversigt over finanslovsaftaler for 2008 med direkte relevans for regionerne opgjort i mia.kr. og 08 pl.
Aftale/initiativ

2008

2009

2010

2011 Bemærkninger

Aftale om ”Kvalitet på sundhedsområdet”
(forligsparter: V, K, O og Y)
Løft til sundhedsområdet på 2,3 mia. kr. i aftalen
om regionernes økonomi for 2008
Låneramme til medico-teknisk udstyr m.v., jf.
økonomiaftalen for 2008
Akut handling og klar besked til kræftpatienter
(udvidelse af låneramme til Kræftapparatur på 850
mio.kr., aftalt i januar 2008)
Det præhospitale akutberedskab - responstiden
ved akut tilkald skal være 15 minutter eller under.
Der nedsættes et udvalg, der skal vurdere og
kortlægge det præhospitale beredskab.
Opfølgning på kræftområdet (opfølgning og
monitorering af implementeringen af pakkeforløb,
ventetider mv. samt udvikling af takstsystemet)

2.300,0

Bekræftelse på økonomiaftalen

900,0

Bekræftelse på økonomiaftalen

850,0

Bekræftelse på aftale fra januar 2008

Ingen finansiering på Finansloven for 2008

33,0

Kontaktperson: Andreas Guoth Stefansen, tlf. 3529 8162, e-mail: ags@regioner.dk

8,0

5,0

5,0
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Bedre sammenhæng i behandlingsforløb for
patienter med kronisk sygdom

37,5

100,0

150,0

150,0

Patientundervisning og egenbehandling af kronisk
syge.

12,5

25,0

40,0

50,0

150,0

75,0

75,0

75,0

20,0

20,0

20,0 Udbredelse af eksisternede ordning

5,0

5,0

Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel
Fast kontaktperson på sygehusene
Bedre vejledning til patienter om frit valg

1,5

5,0 Venteinfo udbygges

Udvidet frit valg når sygehuset aflyser en operation

Ingen finansiering på Finansloven for 2008

Fodbehandling af leddegigtpatienter.

6,0

24,0

24,0

Bekæmpelse af multiresistente stafylokokker

4,0

4,0

4,0

4,0

Nationalt organdonationscenter

4,0

7,0

7,0

7,0

Børneastmacenter

5,0

5,0

5,0

5,0

Pulje til initiativer på social- og sundhedsområdet

24,0 Udbredelse af eksisternede ordning

Der er tale om en pulje til særlige initiativer, som
udmøntes i løbet af finansåret

75,0

Yderligere initiativer på sundhedsområdet
(forligsparter: V, K, O, Y og B) (Initiativerne
finansieres ved en justering af den nuværende
reguleringsordning til medicintilskud, desuden
nedlægges Garantifonden for Skibsbygning)
Pakkeforløb for livstruende hjertesygdomme
HPV-vaccinen

100,0

50,0

54,0

188,0

Meningitisvaccine

138,0

Screening af donorblod

137,0

Trepartsinitiativer (forligspartier: V, K, O, F, S, B
og Y)

96,0

96,0

I alt 7.966 mio.kr. i 2008-2011. De 2.077 mio.kr. finansieres via globaliseringspuljen

Opkvalificering af 15.000 ikke-faglærte i 2008-2015
Kontaktperson: Andreas Guoth Stefansen, tlf. 3529 8162, e-mail: ags@regioner.dk

1.085
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Styrket efter- og videreuddannelse

1.075

Flere pladser til unge på pædagogisk
grunduddannelse

963

Fastholdelse af ældre medarbejdere

900

Flere pladser til unge på uddannelserne til socialog sundhedshjælper og sundhedsassistent

843

Voksenelevløn til medarbejdere, der tager
erhvervsrettet uddannelse og er over 25 år

816

Kompetenceudvikling – lavere deltagerbetaling på
kurser mv.

501

SU i praktikperioder på pædagoguddannelsen

200

Lederuddannelse for institutionsledere og ny
masteruddannelse i offentlig ledelse

275

Målrettet indsats for personer med
længerevarende ledighed med job i for eksempel
ældre- og sundhedssektoren

200

Øvrige initiativer
Investeringer i arbejdskraftsbesparende
teknologi (forligsparter: V, K, O og Y)

1.108
6

Kvalitetsudvikling og afbureaukratisering
(forligsparter: V, K, O og Y)
Bedre dokumentation og forenkling på det
regionale sundhedsområde

Ingen finansiering på FL08
I 2008-2011 er der afsat 6,5 mio.kr. til faglige
kvalitets-oplysninger på sygehusene, mens de
øvrige 4 mio. er afsat til de praktiserende læger,
speciallægerne mv.

Faglige kvalitetsoplysninger på sygehuse, hos
praktiserende læger, speciallæger med videre
Udbredelse af principper for god offentlig service

Der er afsat en ramme på 3 mia.kr. Midlerne vil blive
brugt til at medfinansiere de enkelte investeringer

2

Kontaktperson: Andreas Guoth Stefansen, tlf. 3529 8162, e-mail: ags@regioner.dk
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Certificeringsordning for offentlige ledere
Fremtidens lederskab i den offentlige sektor
(forskningsprogram)

Der afsættes 10,8 mio.kr. i 2008-2011 til ordningen
5

5

Nyt Udbudsråd der skal fremme konkurrencen om
offentlige opgaver,
Aftale om hurtigere behandling af klager på
udbudsområdet.

4 mio.kr. i 2008-2011
4 mio.kr. i 2008-2011

En mere effektiv offentlig sektor (forligsparter: V,
K, O og Y)
Frigørelse af ressourcer til bedre borgernær
service
Strategi for digitalisering af den offentlige sektor

Regeringens effektiviserings-strategi forventes at blive præsenteret i foråret 2008.
Regionerne og kommunerne skal frigøre 1 mia.kr. årligt fra 2009 svarende til 5 mia.kr.
årligt i 2013.
91,0

69,0

62,0

Undersøgelses- og behandlingsret i børne- og
ungdomspsykiatrien

19,1

121,1

157,1

Ansættelse af mere personale ifm. oprettelse af
flere retspsykiatriske sengepladser

90,0

Initiativet ligger i tråd med økonomiaftalen

Udmøntning af satspuljen (forligsparter: V, K, O,
S, F, b og Y)

Tilskud til psykologbehandling af voksne med let til
moderat depression

Udmøntes til regionerne efter ansøgning
20,0

Udvidelse af behandlingskapacitet ift.
specialiserede tilbud for traumatiserede flygtninge

25,0

Lige muligheder: Udbredelse af
familieambulatoriemodellen fra Hvidovre Hospital
og Rigshospitalet til hver region. I de afsatte midler
indgår midler til, at Hvidovre og RH rådgiver de
andre regioner i opstartsfasen.

36,2

Kontaktperson: Andreas Guoth Stefansen, tlf. 3529 8162, e-mail: ags@regioner.dk

191,0

33,5

20,0

20,0

25,0

Udmøntes som puljemidler til meraktivitet i
25,0 regionerne eller til de private behandlingssteder

33,5

33,5
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Styrket indsats på botilbud: kompetenceudvikling,
selvbestemmelse og pårørendepolitikker

12,5

12,5

12,5

12,5

Andet arbejdsmarked
Forslag om at udvide sygedagpengelovens
arbejdsgiverperiode fra de nuværende 15 dage til
21 kalenderdage. LF fra V og K.

Besparelsesforslag

Justering af regler om G-dage i lov om
arbejdsløshedsforsikring. (Forligsparter: V, K, O og
Y)

-25,0

Forebyggelse af nedslidning og styrket
arbejdsmiljøindsats. Midler fra
Forebyggelsesfonden (forligsparter: V, K, S, O og
B)

220,0

-50,0

-50,0

-50,0 Besparelsesforslag

143,0

205,0

Midlerne afsættes til indkøb af et nyt
196,0 landsdækkende radiokommunikationssystem.

Tryghed, sikkerhed og terrorbekæmpelse
(forligsparter: V, K, O og Y)
Radiokommunikationssystem til det samlede
beredskab

73,0

Flere sikrede pladser i døgninstitutioner til unge
kriminelle. Der oprettes 10 nye pladser.

Ændringerne i aftalesystemet med
kommunerne

Der afsættes 16 mio.kr. til aftalen.
Der er gennemført en ændring af aftalesystemet vedr. de kommunale økonomiaftaler.
Eftersom kommunerne har budgetteret med 1,4 mia.kr. for meget i 2008, indføres der en
mekanisme, som hvis kommunerne overskrider aftalen for 2009 under ét på henholdsvis
drifts- og anlægssiden vil medføre en individuel reduktion i bloktilskuddet. Derudover
gøres en del af bloktilskuddet fremover betinget af, at de vedtagne budgetter ligger inden
for den gældende økonomiaftale.

Kontaktperson: Andreas Guoth Stefansen, tlf. 3529 8162, e-mail: ags@regioner.dk

