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Regionernes økonomi er fordelt på tre områder; Sundhed, Udvikling og
Special- og socialundervisning.
De tre områder finansieres separat og der kan ikke prioriteres på tværs af
områderne Regionerne opgør administration på et fjerde område, som finansieres af indtægterne fra de tre hovedområder.
Social- og specialundervisning finansieres af relevante kommuner via
takstbetaling. Sundhedsområdet og regional udvikling finansieres begge af
statsligt bloktilskud og kommunalt medfinansiering. Bloktilskuddet på
sundhedsområdet opgøres ud fra socioøkonomiske kriterier og aldersbestemt udgiftsbehov som tillægger regionerne en vægt svarende til hvor meget disse faktorer belaster regionernes udgifter. Dette opsamles i bloktilskuddet sammen med et basisbeløb på 100 millioner kroner der lægger et
minimum på udgiftsbehovet. Dette tilgodeser mindre befolkningstætte regioner. På samme vis opgøre bloktilskuddet på udviklingsområdet med strukturelle kriterier og demografiske udgiftsbehov.
Sundhedsområdet som udgør størst andel af regionernes regnskaber beløber
sig i regnskab 2009 til 96,1 milliarder kroner. Nettodriftsudgifter ekskl. medicintilskud er 85,5 milliarder kroner, hvoraf 69,1 milliarder kroner er udgifter til sygehusvæsnet. Praksissektoren ekskl. medicintilskud er på 13,9
milliarder kroner og niveauet for medicintilskuddet blev for 2009 på 7,6
milliarder kroner. Det statslige bloktilskud finansierer 79 procent af udgifterne på sundhedsområdet og der er tillige et statsligt aktivitetsafhængigt
tilskud som udgør tre procent af finansieringen. Den kommunale medfinansiering udgør samlet set 18 procent fordelt på et grundbidrag (7 %) og aktivitetsafhængigt (11%).
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Regional udvikling udgør en lang mere beskeden andel og beløber sig til
2,4 milliarder kroner. Udviklingsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, beregnet efter strukturelle kriterier og udgør 75 procent. Kommunal
medfinansiering her står for de resterende 25 procent, som er det kommunale grundbidrag beregnet som 117 kroner pr. indbygger. Udgifterne fordeler
sig sådan at kollektiv trafik er 1,2 milliarder kroner, erhvervsudvikling er på
0,5 milliarder kroner og miljø er på 0,5 milliarder kroner. De sidste 0,3 milliarder kroner fordeler sig på kultur, uddannelse og administration.
Social- og specialundervisningsområdets bruttodriftsudgifter ligger for
regnskab 2009 på 5,5 milliarder kroner. Dette område varetager en række
sociale tilbud på vegne af kommunerne og derved finansieret af kommunerne via takstafregning.
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