NOTAT

28-06-2018
EMN-2018-01217
1177527
Birgitte Nymark

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Mie Falkensten Ekdahl

Indhold:
1)
2)
3)
4)
5)

Fastsættelse af bloktilskud
Lov- og cirkulæreprogram 2017/18
Andre reguleringer
Bilag A: Bloktilskudsaktstykket
Bilag B: Oversigt over punkter på lov- og cirkulæreprogrammet, som
ikke har givet anledning til kompensation

1. Fastsættelse af bloktilskud
Folketingets finansudvalg har den 21. juni 2018 tiltrådt bloktilskudsaktstykket
for 2019. Aktstykket omfatter blandt andet en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2018 og fastsættelsen af bloktilskuddet for 2019.
Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2018 foretages som følge af en
række særlige reguleringer og Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT), hvor
regionerne i 2018 kompenseres for de opgaveændringer i 2018, der er påført
regionerne efter, at aktstykket for 2018 blev tiltrådt.
Bloktilskuddet for 2019 fastsættes på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i
økonomiaftalen for 2019 samt reguleringer for færre eller flere opgaver, som
har konsekvenser for regionerne i 2019 (DUT). Hertil kommer en række særlige reguleringer.
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte den 28. juni 2018 en tilskudsvejledning til regionerne, hvoraf de enkelte regioners bloktilskud på sundhedsområdet og det regionale udviklingsområde fremgår.
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Bloktilskuddet på sundhedsområdet
Bloktilskuddet for 2019 på sundhedsområdet er fastsat til 96.946,4 millioner
kroner. Heraf udgør reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
61,2 millioner kroner, mens andre reguleringer udgør 1.061,1 millioner kroner, jf. tabel 1.
Tabel 1 – Fastsættelse af bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2019, mio.
kr., 19-pl
95.824,1
Bloktilskud for 2019 på aktstykke 2017 i 19-pl
61,2
Lov- og cirkulæreprogrammet
1.063,9
Andre reguleringer
96.949,2
I alt
Regionernes bloktilskud på sundhedsområdet for 2018 blev på aktstykket for
2017 fastsat til 94.321,7 millioner kroner (18-pl). Bloktilskuddet midtvejsreguleres med 51,1 millioner kroner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.
Andre reguleringer udgør 133,5 millioner kroner, jf. tabel 2.
Tabel 2 – Bloktilskuddet på sundhedsområdet i 2018 inkl. midtvejsreguleringer, mio. kr. og 18-pl
Bloktilskud for 2018 på aktstykke 2017 i 18-pl
94.321,7
Lov- og cirkulæreprogrammet
49,0
Andre reguleringer
133,5
I alt
94.504,2
Bloktilskud for regional udvikling
Bloktilskuddet for regional udvikling for 2019 er fastsat til 2.373,3 millioner
kroner. Heraf udgør reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet -4
millioner kroner, mens andre reguleringer udgør 32,1 millioner kroner, jf. tabel 3.
Tabel 3 – Fastsættelse af bloktilskuddet for regional udvikling i 2019, mio. kr.,
19-pl
Bloktilskud for 2018 på aktstykke 2016 i 18-pl
2.345,2
Lov- og cirkulæreprogrammet
-4,0
Andre reguleringer
32,1
I alt
2.373,3
Regionernes bloktilskud på det regionale udviklingsområde for 2018 blev på
aktstykket for 2017 fastsat til 2.308,3 millioner kroner (18-pl). Bloktilskuddet
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midtvejsreguleres med 0 millioner kroner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og med 0 millioner kroner som følge af andre reguleringer, jf. tabel
4.
Tabel 4 – Bloktilskuddet på regional udvikling i 2018 inkl. midtvejsreguleringer, mio. kr. og 18-pl
Bloktilskud for 2018 på aktstykke 2017 i 18-pl
2.308,3
Lov- og cirkulæreprogrammet
0
Andre reguleringer
0
I alt
2.308,3

2. Lov- og cirkulæreprogram 2017/18
I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprogram (DUT) medfører udgiftsmæssige konsekvenser af love, bekendtgørelser, vejledninger mv., at det regionale
bloktilskud reguleres. Reglerne for DUT 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 aktstykket.
Derudover er der kort redegjort for enkelte sager, som ikke har givet anledning
til kompensation, men hvor det er væsentligt at knytte en bemærkning til sagen. En (*)-markering efter overskriften angiver, at beløbet skal efterreguleres.
En (1)-markering angiver, at det permanente udgiftsniveau først nås efter BOperiodens udløb, hvorfor sagen skal medtages på følgende års aktstykke.
Det bemærkes, at kompensationen for 2018 er angivet i 2018-prisniveau, mens
kompensationsbeløb for 2019 og frem er angivet i 2019-prisniveau.
På sundhedsområdet er der regnet med en pris- og lønudvikling på 1,6 procent
fra 2017 til 2018, mens den på det regionale udviklingsområde er regnet med
en pris- og lønudvikling på 2,2 procent fra 2018 til 2019.
Midtvejsreguleringen for 2018 udbetales i de generelle tilskud i oktober, november og december 2018.
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

3

på aktstykket. En oversigt over disse fremgår af bilag B, såfremt de ikke er redegjort for i det følgende.

FINANSMINISTERIET
Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v.
Lovforslaget skal implementere direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud (e-faktureringsdirektivet) i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007. Hensigten er at indføre krav om, at offentlige myndigheder, ordregivende enheder og indkøbscentraler skal kunne modtage og behandle elektroniske fakturaer, der er udstedt
som følge af opfyldelse af kontrakter efter offentlige udbud, som er i overensstemmelse med den europæiske standard for elektronisk fakturering.
Regionernes bloktilskud reguleres med 0,2 mio. kroner i 2019.
JUSTITSMINISTERIET
Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende
bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Databeskyttelsesloven, der har virkning fra 25. maj 2018, implementerer EU’s
databeskyttelsesforordning og erstatter persondataloven. Bloktilskuddet øges
for at kompensere regionerne for de nye opgaver, der følger af databeskyttelsesloven, herunder de konkrete krav til, hvordan regionerne skal styrke indsatsen for informationssikkerhed og beskyttelse af borgernes data.
Regionernes bloktilskud reguleres med 20 mio. kroner i 2018 og 25,4 mio. kroner årligt i 2019 og frem.

Aftale om lægelige ydelser i forbindelse med straffesager for dansk politi
Danske Regioner har på vegne af regionerne indgået en aftale med Rigspolitiet om, at sygehusene kan levere ydelserne til politiet i regi af regionerne. Aftalen er gældende fra den 1. oktober 2017. Det betyder, at det ikke længere
er den enkelte læge, der udfører opgaven i privat regi, og at det fremadrettet
vil være personalet på sygehuset der udfører opgaven for politiet. Det er aftalt, at sygehusene løser følgende opgaver for politiet i forbindelse med bevissikring efter færdselslovens §§ 53 og 54 stk. 1 og 2. Det drejer sig konkret om:
udtagning af blodprøve, klinisk vurdering af påvirket person i forbindelse med
urinprøve og sikring af urinprøve.
4

Regionernes bloktilskud reguleres med 0,5 mio. kroner i 2018 og 0,4 mio. kroner årligt i 2019 og frem.
SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 1)
Indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Bloktilskuddet reguleres med 6,5 millioner kroner i 2021. Tilsvarende sker der en regulering af den kommunale medfinansiering på 2,2 millioner kroner i 2021.
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og
selvejende hospicer
Indfasning af DUT-sag fra 2010/11. I Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 2011-2014. På LCP 2010/11 blev det
aftalt, at udmøntningen af midlerne sker efter ansøgning, indtil pladserne er
etableret. Oprettelsen af hospicepladserne har været forsinket i forhold til den
forudsatte tidsplan. Alle pladser er nu etableret og midlerne kan således lægges
i blokken med LCP 2017/18. Da midlerne for 2018 allerede er udmøntet lægges
12,9 mio. kroner i blokken fra 2019. Den kommunale medfinansiering reguleres
med 1,8 millioner kroner i 2018 og fremefter.

Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed (1)
Indfasning af DUT-sag fra 2015/16 vedr. aftale om ny finansieringsmodel for
Styrelsen for Patientsikkerhed samt aftale om økonomi. Regionernes bloktilskud reguleres med -1,5 millioner kroner i 2021.
Lov nr. 388 af 26. april 2017 om ændring af lægemiddelloven og vævsloven
(Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution
og eksport af humane væv og celler mv.)
Ændringen udmønter serialiseringsdirektivet og medfører udgifter for regionerne til de offentlige sygehusapoteker til etablering af sikkerhedselementer
på deres egne lægemidler, til nye IT-løsninger, skanningsudstyr og administrative procedurer til ægthedsverificering af lægemidler.
Regionernes bloktilskud reguleres med 19 mio. kroner i 2018 og 13,2 mio. kroner årligt i 2019 og frem.
Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling
af varigt inhabile
Loven indeholder en række elementer, hvoraf tre elementer har økonomisk betydning. Det gælder: Mulighed for tvangsbehandling af og tvangsindgreb over
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for varigt inhabile somatiske patienter, protokolføringspligt og indberetningspligt og klageadgang over beslutninger om tvang.
Regionernes bloktilskud reguleres med 15,3 mio. kroner i 2018 og 15,5 mio.
kroner årligt i 2019 og frem.
Lov nr. 1688 af 26. december 2017 om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne
om kastration)
Forbuddet mod dobbeltdonation er ophævet, således at en kvinde fremover, hvor der
er sundhedsfaglig indikation for behandlingen, med hjælp fra en sundhedsperson kan
få hjælp til at blive gravid ved hjælp af både et donoræg og donorsæd med krav om,
at enten sæden eller ægget skal være doneret i ikke-anonym form, således at der fortsat er mulighed for barnet for at få (delvist) kendskab til sit genetiske ophav. Lovforslaget indeholder ligeledes en ændring til sundhedslovens § 115 om kastration i forbindelse med kønsskifte. Denne ændring vurderes ikke at medføre merudgifter for regionerne.

Regionernes bloktilskud reguleres med 6 mio. kroner årligt fra 2018 og frem.

Lov nr. 440 af 8. maj 2018 om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren samt bekendtgørelse om operatører af væsentlige tjenester.
Implementeringen og løbende sikring af compliance i forhold bestemmelserne i lovforslaget og udkast til bekendtgørelsen vil føre til af merudgifter for regionerne til drift
af understøttende funktionalitet og ændrede arbejdsgange for personalet. Regioner-

nes bloktilskud reguleres med 0,5 mio. kroner fra 2018 og frem.
Omlægningen af tilskudspraksis på området for enkelttilskud i primærsektoren
Sundheds- og Ældreministeriet har omlagt enkelttilskudsordningen, således at
beregningsgrundlaget for tilskud bliver tilskudsprisen og ikke som nu forbrugerprisen. Det beregningsmæssige grundlag for reduktionen i regionernes bloktilskud på 37 mio. kroner er foretaget på baggrund af salgsdata fra Sundhedsdatastyrelsens lægemiddelstatistikregister, og oplysninger om bl.a. tilskudspriser,
markeds-føringssituation og pakningssubstitutionsgrupper fra Lægemiddelstyrelsens KAT-register.
Regionernes bloktilskud reduceres med -37 mio. kroner fra 2018 og frem.
Vejledning nr. 9921 af 22. september 2017 om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
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Vejledning giver anledning til en ændring i praksis, således at børn og unge nu
kan påbegynde behandling med stophormoner fra det år hvor de oplever de
første tidlige pubertetstegn. I den gamle vejledning skulle de være fyldt 12 år.
Ændringer medfører merudgifter for regionerne i forbindelse med bl.a. specialanalyser, DXA skanning, knoglealder og medicinudgifter.
For den voksne population letter den nye vejledning adgangen for voksne til
rådgivning, udredning og behandling af kønsidentitetsforhold, idet den psykiatrisk udredning ikke længere er en generel betingelse, psykisk eller somatisk
lidelse i mindre grad er en kontraindikation, og at flere, som tidligere blev udredt og behandlet i udlandet (eller selvmedicineret), vil overgå til forløb i det
danske sundhedsvæsen. Samtidig er der flere krav til de multidisciplinære teams, de faglige rammer og organiseringen af området.
Regionernes bloktilskud reguleres med 1,2 mio. kroner fra 2018 og frem.
Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til psykologbehandling i
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 1) *)
I forbindelse med finansloven for 2018 er der afsat 2,2 mio. kr. i 2018 og 4,3
mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en forsøgsordning til vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge
mellem 18-20 år. Sagen er * og 1-talsmarkeret idet kompensationen ikke tager hensyn til en eventuelt stigende efterspørgsel, som følge af at man fjerner
en væsentlig økonomisk barriere for behandling.
Regionernes bloktilskud reguleres med 2,0 mio. kroner i 2018 og 4,1 mio. kroner årligt i 2019 og frem.

Lov nr. 727 af 8. juni 2018 om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved
somatisk behandling af varigt inhabile (Autorisation af osteopater og udvidelse af tandlægernes virksomhedsområde m.v.)
Ændringerne indebærer, at der indføres en autorisationsordning for osteopater. Derudover udvides virksomhedsområdet for specialtandlæger i tand-,
mund- og kæbekirurgi, således at det også omfatter gennembrud af hud og
udførelse af operative indgreb inden for et større område, end det i dag er tilfældet.
Regionernes bloktilskud reguleres med 0,1 mio. kroner fra 2018 og frem.
Bekendtgørelse nr. 1108 af 29. september 2017 om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet har, efter ønske fra Amgros og sygehusapotekerne fjerne kravet om påsætning af datoetiket, med virkning pr. 1. oktober
2017.
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Regionernes bloktilskud reguleres med -3 mio. kroner fra 2018 og frem.

Etablering af døgntelefoner i de udgående børnepalliative teams
I aftale om Finansloven for 2018 indgår udspillet ”Børn med livstruende sygdom”. Heri indgår initiativet vedr. etablering af døgntelefoner i udgående børnepalliative teams. Der er tale om en ny funktion og midlerne skal gå til etablering og drift af en døgntelefon i alle fem udgående børnepalliative teams i
regionerne.
Regionernes bloktilskud reguleres med 0,9 mio. kroner i 2018 og 1,8 mio. kroner årligt i 2019 og frem.

Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til fodterapi i praksissektoren 1)
Der er foretaget ændringer i den gældende bekendtgørelse, som sidestiller patienter med svær psoriasisgigt med patienter med svær leddegigt i forhold til
tilskud til fodterapi.
Regionernes bloktilskud reguleres med 0,5 mio. kroner i 2018 og 1,0 mio. kroner årligt i 2019 og frem. Den kommunale medfinansiering udgør 0,1 mio. kroner i 2018 og 0,2 mio. kroner fra 2019 og frem.

Bekendtgørelse nr. 245 af 23. marts 2018 om gratis vaccination mod visse
smitsomme sygdomme m.v. (MFR-vaccination til voksne) og vejledning nr.
9199 af 26. marts 2018 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv.
Bekendtgørelsen erstatter BEK nr. 228 af 08/03/2014. Regionernes bloktilskud
reguleres med 0,4 mio. kroner i 2018 og 0,6 mio. kroner årligt i 2019 og frem.

Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO og bekendtgørelse om anmeldelse af tilfælde af CPO påvist hos personer
Vejledningen introducerer en screeningsprocedure til at identificere CPO-positive patienter som indebærer, at alle akut indlagte patienter og alle dagkirurgiske patienter inden eller i forbindelse med indlæggelse skal have stillet
spørgsmål, omkring udlandsrejser og antibiotika. Vejledningen beskriver desuden prøvetagning og isolation af patienter ved mistanke om CPO. Bekendtgørelsen redegør for krav til anmeldelse af CPO tilfælde til Sundhedsstyrelsen og
Styrelsen for Patientsikkerhed samt indsendelse af isolater til Statens Serum
Institut.
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Regionernes bloktilskud reguleres med 10 mio. kroner fra 2018 og frem.
Behandling med partikelterapi ved Dansk Center for Partikelterapi (DCPT)
Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er under opførelse ved Aarhus Universitetshospital, og det forventes at de første patienter kan behandles i oktober 2018
og centeret forventes i fuld drift i 2023. Regionerne kompenseres for udgifter til
behandling af den gruppe af patienter som i dag sendes til udlandet for behandling.
Regionernes bloktilskud reguleres med 10 mio. kroner i 2018.

Bekendtgørelse nr. 733 af 8. juni 2017 om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v., Bekendtgørelse nr..736 af 8. juni 2017 om gebyrer
for kliniske forsøg med lægemidler samt Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler)
Som følge af nye regler i bekendtgørelse nr. 733 af 8. juni 2017 om gebyrer til
Lægemiddelstyrelsen, som omfatter sygehusapotekernes egenproduktion af
registrerede SAD-lægemidler kompenseres regionerne årligt med 280.000 kr.
svarende til 140.000 kroner i 2017 og 280.000 kroner i 2018 og årene fremover.
Regionerne kompenseres i forhold til de merudgifter som regionernes har afholdt i medfør af bekendtgørelse nr. 736 af 8. juni 2017 til ikke-kommercielle
forsøg. I alt kompenseres regionerne med 3.485.000 kr. for merudgifter afholdt
i perioden 1. juli 2017 – 1. juli 2018. Det er besluttet at gennemføre gebyrlettelser til kliniske forsøg for bl.a. regionerne. Som følge af ændringen reduceres
regionernes bloktilskud med 1,2 mio. kr. fra 1. juli 2018. De 1,2 mio. kr. svarer
til den udgift, som regionerne havde før gebyrforhøjelserne pr. 1. januar 2017.
Regionernes bloktilskud reguleres med 3,6 mio. kroner i 2018 og -0,9 mio. kroner årligt i 2019 og frem.

Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
Sagen er udskudt til lov- og cirkulæreprogram for 18/19 pga. uklarhed om bekendtgørelser mv.

Lov om klage- og erstatningsadgang for sundhedsvæsenet
Sundheds- og Ældreministeriet udsendte et lovforslag, som indeholdt 7 forskellige elementer, hvoraf de vigtigste er udvidelse af patienterstatningsordningen
(så regionerne fremover dækker alle autoriserede sundhedspersoner – og privat ansatte), fredning af udbetalte erstatninger og ophævelse af undergrænsen
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for udbetaling af tilkendte erstatninger. Sagen er udskudt til forhandling i forbindelse med lov- og cirkulæreprogram for 18/19.
Egenbetaling for tolkebistand
Sagen udskudt til lov- og cirkulæreprogram for 18/19, da det på nuværende
tidspunkt ikke er muligt at opgøre de skønsmæssige udgifter.

Sonderemedier og ernæringspræparater
Ankestyrelsen traf i november 2016 (KEN nr. 10147 af 17. november 2016) en
principafgørelse vedr. kommunernes tilskud til sonderemedier, som har konsekvenser i forhold til de udgifter, der skal afholdes af regionerne. Parterne er
enige om, at der derfor er behov for at udrede beregningen af merudgifter
yderligere, herunder DUT-kravet fra Danske Regioner. Dette således, at der i
fællesskab opnås indsigt i de regionale merudgifter, der har været, set i lyset
af de kommunale udgifter, som det synes at have afløst. På den baggrund er
det aftalt, at sagen udskydes til 2019.
Befordring
Sundheds- og Ældreministeriet ændrer bekendtgørelse vedr. befordring med
henblik på at ændre beløbsgrænserne for hvornår der ydes befordring, således
de nuværende beløb opjusteres til 2018-niveau, og at beløbene fremadrettet
pris- og lønreguleres årligt; præcisere at overnatningsgodtgørelse og time- og
dagpenge samt overnatningsgodtgørelse og time- og dagpenge i forbindelse
med ledsagelse ikke kan overstige personens faktiske udgifter, og sikre et ensartet og konsekvent sprog. Økonomisk høring blev først udsendt i forbindelse
med de afsluttende bilaterale forhandlinger med Sundheds- og Ældreministeriet. Sagen er derfor udskudt til forhandling i forbindelse med lov- og cirkulæreprogram for 18/19.

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 10 af 5. januar 2018 om lægeundersøgelser ved arbejde,
der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling
På grund af implementering af Rådets direktiv 2013/59/Euroatom om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er
forbundet med udsættelse for ioniserende stråling, er der behov for en ny bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse indeholder to ændringer 1) stramning
af aktionsværdien for øjnene 2) ændring af formuleringen ”normal” til ”kan
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tænkes” at udsætte vedkommende. På baggrund af ændringerne i bekendtgørelsen vil der være en øget udgift for regionerne til årlige helbredsundersøgelser.
Regionernes bloktilskud reguleres med 0,2 mio. kroner fra 2018 og frem.

ENERGI-, FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger
(Energimærkningsbekendtgørelsen)
Med den nye bekendtgørelse forlænges gyldigheden energimærker således at
bygninger over 250 kvm. først skal energimæres igen efter 10 år, hvor visse
bygninger i dag skal energimærkes allerede efter 7 år. Ændringer medfører en
reduktion i regionernes udgifter til energimærkning.
Regionernes bloktilskud reguleres med -1,2 mio. kroner i 2018 og -0,9 mio. kroner årligt i 2019 og frem.
UNDERVISNINGSMINISTERIET
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi, jf. forslag til
finanslov for 2019 (1)
Staten overtager per 1. januar 2019 uddannelsen af ambulancebehandlere fra
regionerne. Det er desuden aftalt, at der skal ske en sammenlægning af uddannelsen til ambulanceassistent og uddannelsen til ambulancebehandler.
Staten har på nuværende tidspunkt ansvaret for uddannelsen af ambulanceassistenter, mens regionerne har ansvaret for uddannelsen af ambulancebehandler, som i praksis fungerer som en overbygning på ambulanceassistentuddannelsen.
Regionernes bloktilskud reguleres med -4,0 mio. kroner i 2019, -5,2 mio. kroner
i 2020 og -6,7 mio. kroner i 2021.
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3. Andre reguleringer
Der er på aktstykket foretaget en række andre reguleringer.
3.1. Vedrørende 2018

Regional medfinansiering af digital infrastruktur
Økonomiaftalen for 2019 følger op på rammeaftalen vedr. næste generation af den
fællesoffentlige infrastruktur (MitID, Digital Post og NemLog-in). Den endelige økonomi for de igangværende udbud kendes fortsat ikke, men fastlægges med økonomiaftalen for 2020. For 2018 er der tale om øgede udviklingsudgifter, og beløbet udgør
den regionale finansieringsandel af det samlede merfinansieringsbehov svarende til 13
mio. kr.
Synlighed og åbenhed om resultater - drift
I forbindelse med Sundhedsstrategien blev der afsat penge til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regionerne (sundhedsdataprogrammet). Midlerne er også benævnt de ”decentrale midler”. I 2018 udmøntes i alt 28,7
millioner kroner (drift), som primært er afsat til implementering af nyt Landspatientregister, LPR3, samt til arbejdet med etablering af et nyt sygehusmedicinregister. Den
nærmere udmøntning/anvendelse af midler skal godkendes af den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. I alt tilføres regionerne 28,7 mio. kr. til
finansiering af ovenstående initiativer.
Efterregulering for driften af særlige pladser i psykiatrien
Med delaftalen til satspuljen for 2017-2020 blev der afsat midler til etableringen af
150 nye særlige pladser i psykiatrien. I delaftalen fremgår det, at afdelingerne forventes at stå klar primo 2018. Der efterreguleres i alt 13,9 mio. kr. for de pladser, der
ikke der ikke er etableret i 1. halvår 2018, samt for de pladser der ikke forventes oprettet i 2. halvår af 2018. Der henvises til notatet ”Efterregulering af de 150 særlige
pladser i psykiatrien” for yderligere.
Akut videotolkning (Aftale om finansloven for 2018)
Der er med finansloven for 2018 afsat 5 millioner kroner til at øge brugen af videotolkning blandt det sundhedsfaglige personale i regionerne

Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser
Midlerne følger af regeringens udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der er afsat midler (5 mio. kr. til regionerne i 2018) til lokaler indsatser
vedrørende cyber- og informationssikkerhed. Som det fremgår af økonomiaftalen for
2019, er Regeringen i samarbejde med sundhedssektorens parter i gang med at udar-
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bejde en sektorspecifik strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren med henblik på at sætte rammerne for en helhedsorienteret og styrket indsats i
sundhedssektoren. Midlerne til lokale indsatser skal anvendes således at de understøtter og bidrager til det fælles, overordnede arbejde med at opbygge en helhedsorienteret og styrket cyber- og informationssikkerhedskapacitet. Det nærmere anvendelsesområde vil blive uddybet snarest.

IT-tilretninger til CPR-skifte af transkønnede
Midlerne følger af regeringens udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der er afsat midler (10 mio. kr. til regionerne i 2018) IT-tilretninger til CPRskifte af transkønnede.
Adgang til behandlingsredskaber for børn og unge med diabetes (national diabeteshandlingsplan)
I den nationale diabeteshandlingsplan (satspulje 2017-2020) blev der mider til et økonomisk tilskud til regionerne til indfasning af glukosemålere til børn og unge. Tilskuddet er i alt 15 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. vedr. 2017 blev udmøntet ultimo 2017,
mens de resterende 10 mio. kr. udmøntes med midtvejsreguleringen for 2018.
Familiær hyperkolesterolæmi overblik over opsporing og behandling
Med satspuljen 2017-2020 blev der afsat 1,5 mio. kr. til Familiær hyperkolesterolæmi
i 2018. Familiær hyperkolesterolæmi omfatter en række arvelige sygdomme, som er
forbundet med svær forhøjelse af kolesterol. Midlerne afsættes til at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolestrolæmi, herunder til etablering og drift af et nationalt register for familiær hyperkolesterolæmi med afsæt i Sundhedsstyrelsens afdækning.
Ændret basishonorar til almen praksis
Jf. overenskomsten med PLO er der afsat 40 millioner kroner til regionerne til drift der
vedrører understøttelse af en honoraromlægning i Almen Praksis.
Eksperimentel kræftkirurgi
Der er med Kræftplan IV (KPIV) afsat midler til etablering af 1-2 centre for kræftkirurgi
i Danmark. Der er afsat 3 mio. kr. årligt 2017-2018 og herefter 2 mio. kr. årligt til etablering og drift af centrene. Det fremgår af udmøntningsaftalen for KPIV, at midlerne
fordeles via det regionale bloktilskud, samt at Sundhedsstyrelsen afgør, hvilke projekter og dermed afdelinger på hospitalerne, der får bevilliget midler. Det er efterfølgende besluttet, at det frem for 1-2 centre er fagligt begrundet at bevillige midler til
en række samarbejdsprojekter. Midlerne trækkes derfor fra bloktilskuddet og udmøntes i stedet som puljemidler.
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Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner er blevet enige om at finde en
løsning med hensyn til fordeling af midlerne, som er overført til regionernes bloktilskud. Der henvises til et fælles forståelsesnotat mellem parterne, fremsendt til regionerne den 1. juni 2018 via sundhedsdirektørmail nr. 21 /2018.

udbredelse og drift af digitale forløbsplaner
Med den regionale økonomiaftale for 2016 blev det politisk aftalt at styrke indsatsen
for mennesker med kronisk sygdom og udbrede forløbsplaner for borgere med KOL,
diabetes type-2 og kroniske lænderygsmerter. Regionerne har tidligere fået overført
bloktilskudsmidler til honorering af almen praksis såvel som til den tekniske del af
forløbsplanerne. Midlerne vedrører i forlængelse heraf finansiering af teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen praksis i regi af MedCom, som nu
trækkes ud af (tilbage fra) det regionale bloktilskud igen.

NemID (samt øvrige digitaliserings tiltag i praksissektoren)
Det er en forudsætning for udbredelse og drift af forløbsplaner, at it-sikkerheden er
på plads med borgeradgang via NemID. Det er derfor aftalt i overenskomsten mellem
RLTN og PLO at afsætte finansiering fra 2018 og frem til frikøb af borgernes login via
NemID i praksissektoren. Beløbet på 7,6 mio. kr. til NemID er et estimat, som vil afhænge af de faktiske trafiktal. Evt. overskydende mider heraf kan disponeres til øvrige digitaliseringstiltag i praksissektoren i forlængelse af digitale forløbsplaner.

Synlighed og åbenhed om resultater – anlæg

Der er i regi af Sundhedsdataprogrammet i perioden 2017-2019 reserveret midler til regioner med det formål at bidrage til synlighed og åbenhed om resultater, bedre brug af data og til decentrale tilpasninger i arbejdsgange og it-løsninger, som følger af de forandringer Sundhedsdataprogrammet medfører. Den
National Bestyrelse for Data på Sundheds- og Ældreområdet har godkendt udmøntningen af midler til synlighed og åbenhed i regionerne for 2018 samt model for en samlet udmøntning via bloktilskuddet. I 2018 udgør anlægsmidlerne
herfra 65,2 mio. kr. Afholdelse af udgifter i de enkelte initiativer kan forskydes
i initiativets levetid. Dette kan dog ikke medføre justeringer af service- eller anlægsramme for regioner. Uforbrugte midler kan alene anvendes til initiativer,
der ligger inden for programmets formål og forudsætter forudgående godkendelse af National Bestyrelse for Data på Sundheds- og Ældreområdet. Manglende målopfyldelse ved initiativers afslutning medfører krav om redegørelse
til National Bestyrelse for Data på Sundheds- og Ældreområdet, ligesom der vil
ske en reduktion i bloktilskuddet svarende til den forudsatte udgift
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Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (digitaliseringsfond)

Som led i økonomiaftalen for 2019 er der afsat en statslig pulje (fond) til medfinansiering af regionale implementeringsprojekter på digitaliseringsområdet.
Midlerne udgør 25 mio. kr. i 2018 og afsættes på bloktilskuddet på anlægsrammen. Midlerne skal anvendes på seks konkrete projekter. Den nationale bestyrelse for sundheds-it tiltræder anvendelsen af midlerne på møde i september
måned på baggrund af oplæg fra regionerne.

3.2. Vedrørende 2019
Regional medfinansiering af digital infrastruktur
Regeringen, Danske Regioner og KL er med ØA19 fortsat enige om rammerne for næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur (MitID, NemLog-in og Digital
Post). Udvikling og drift af de nye løsninger indebærer et merfinansieringsbehov, som
finansieres af parterne efter 40-40-20 modellen. For 2019 er den regionale andel af
det centrale nettofinansieringsbehov 19,3 mio. kr. (2019-pl). Finansieringsbehovet
konsolideres og drøftes ved forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2020.

Regional medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (national Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)
Regionerne medfinansierer som vanligt udgifter til drift og vedligehold af en
række fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet. Medfinansieringen
aftales ét-årigt. Den regionale medfinansiering udgør 32,5 mio. kr. i 2019

Finansiering af MEDCOM-løsninger
Regionerne medfinansierer som vanligt udgifter til drift og vedligehold af en
række fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet. Medfinansieringen
aftales ét-årigt. Den regionale medfinansiering af MEDCOM-løsninger udgør
3,9 mio. kr. i 2019

Akut videotolkning (Aftale om finansloven for 2018)
Der er med finansloven for 2018 afsat 10,2 millioner kroner til at øge brugen af videotolkning blandt det sundhedsfaglige personale i regionerne

Udgående palliative teams (aftale om finansloven for 2018)
Der er med finansloven for 2018 afsat 5,1 millioner kroner til udgående palliative teams.
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National Helikopterordning (aftale om finansloven for 2018)
Der er med finansloven for 2018 afsat 45,7 millioner kroner til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal
have base i den nordlige del af Danmark.

Familiær hyperkolesterolæmi over opsporing og behandling
Med satspuljen 2017-2020 blev der afsat 1,5 mio. kr. til Familiær hyperkolesterolæmi
i 2019. Familiær hyperkolesterolæmi omfatter en række arvelige sygdomme, som er
forbundet med svær forhøjelse af kolesterol. Midlerne afsættes til at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolestrolæmi, herunder til etablering og drift af et nationalt register for familiær hyperkolesterolæmi med afsæt i Sundhedsstyrelsens afdækning.
Sekretariat for Den Sociale Investeringsfond
I forbindelse med etableringen af Den Sociale Investeringsfond skal der etableres et
sekretariat, jf. Aftale om satspuljen for 2018. Den regionale medfinansiering af sekretariatet udgør 1 mio. kr. årligt i 2019-2021.
http://socialministeriet.dk/media/19057/aftale-om-udmoentning-af-satspuljen-for2018-2021.pdf

Ændret basishonorar til almen praksis
Jf. overenskomsten med PLO er der afsat 30,5 millioner kroner til regionerne til drift
der vedrører understøttelse af en honoraromlægning i Almen Praksis.

Eksperimentel kræftkirurgi
Der er med Kræftplan IV (KPIV) afsat midler til etablering af 1-2 centre for kræftkirurgi i Danmark. Der er afsat 3 mio. kr. årligt 2017-2018 og herefter 2 mio. kr. årligt til
etablering og drift af centrene. Det fremgår af udmøntningsaftalen for KPIV, at midlerne fordeles via det regionale bloktilskud, samt at Sundhedsstyrelsen afgør, hvilke
projekter og dermed afdelinger på hospitalerne, der får bevilliget midler. Det er efterfølgende besluttet, at det frem for 1-2 centre er fagligt begrundet at bevillige midler til en række samarbejdsprojekter. Midlerne trækkes derfor fra bloktilskuddet og
udmøntes i stedet som puljemidler.
Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner er blevet enige om at finde en
løsning med hensyn til fordeling af midlerne, som er overført til regionernes bloktilskud. Der henvises til et fælles forståelsesnotat mellem parterne, fremsendt til regionerne den 1. juni 2018 via sundhedsdirektørmail nr. 21 /2018.

Udbredelse af drift af digitale forløbsplaner
Med den regionale økonomiaftale for 2016 blev det politisk aftalt at styrke indsatsen
for mennesker med kronisk sygdom og udbrede forløbsplaner for borgere med KOL,
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diabetes type-2 og kroniske lænderygsmerter. Regionerne har tidligere fået overført
bloktilskudsmidler til honorering af almen praksis såvel som til den tekniske del af
forløbsplanerne.
Midlerne vedrører i forlængelse heraf finansiering af teknisk udvikling, udbredelse og
drift af forløbsplaner i almen praksis i regi af MedCom, som nu trækkes ud af (tilbage
fra) det regionale bloktilskud igen.
NemID samt øvrige tiltal til cyber- og informationssikkerhed i praksissektoren
Med den regionale økonomiaftale for 2016 blev det politisk aftalt at styrke indsatsen
for mennesker med kronisk sygdom og udbrede forløbsplaner for borgere med KOL,
diabetes type-2 og kroniske lænderygsmerter. Det er en forudsætning for udbredelse
og drift af forløbsplaner, at it-sikkerheden er på plads med borgeradgang via NemID.
Det er derfor aftalt i overenskomsten mellem RLTN og PLO at afsætte finansiering fra
2018 og frem til frikøb af borgernes login via NemID i praksissektoren. Beløbet på 7,6
mio. kr. til NemID er et estimat, som vil afhænge af de faktiske trafiktal. Evt. overskydende mider heraf kan eventuelt afsættes til øvrige tiltag til cyber- og informationssikkerhed i praksissektoren, som forudsætning for digitale forløbsplaner i almen praksis.

Bilag A: Bloktilskudsaktstykket
Finansministeriet. København, den 13. juni 2018.
a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2019 fastsættes til 62.103,8
mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2019 udgør balancetilskuddet -12.930,0 mio. kr.
Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestilskud til kommunerne for finansåret 2019 fastsættes til
10.577,0 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 2016-2019 udgør
11,1 pct.

•

at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2019 anvendes en
skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag for 2018-2019
på 2,5 pct. Reguleringsprocenten udgør hermed 5,5 pct.
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•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene
2019-2022 at yde tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for
2019.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at forhøje tilskuddet til særlig vanskeligt stillede kommuner med 102,2 mio. kr. i 2019.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at fordele et
tilskud på 554,8 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet
i dagtilbud.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 990,5 mio. kr. i 2019 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at fordele et
tilskud på 3.500,0 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500,0 mio.
kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000,0 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der
opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

•

at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsåret 2019
at yde et tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision
af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017.

•

at det kommunale bloktilskud for 2018 reguleres med 311,9 mio. kr.
som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 2.900,0 mio. kr. i 2018 som følge af reviderede skøn for kommunale overførselsudgifter i 2018 samt for pris- og lønudviklingen.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 60,0 mio. kr. i 2018 og 61,2 mio. kr. i 2019 til at styrke kommunernes indsats med aflastning af pårørende.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 60,0 mio. kr. i 2018 og 61,2 mio. kr. i 2019 til at understøtte
kommunernes arbejde med at sikre en værdig død for ældre.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 2,0 mio. kr. i 2019 til finansiering af sekretariatet for Den Sociale Investeringsfond.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i 2019 til finansiering af en fællesoffentlig digital
erhvervsfremmeplatform.
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•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 3,9 mio. kr. i 2019 til medfinansiering af drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 15,0 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. kr. i 2019 til finansiering af
etableringen af en national rammeaftale med kvalificerede private leverandører på genoptræningsområdet.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 3,2 mio. kr. i 2019 til en ny finansieringsmodel for Hjælpemiddelbasen.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 26,0 mio. kr. i 2018 og 38,8 mio. kr. i 2019 til finansiering af
næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 100,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære
og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for
2018 til finansiering af et kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 19,6 mio. kr. i 2019 til medfinansiering af it-infrastruktur på
sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort
m.fl.).

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,6 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift
til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i
kommuner.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,2 mio. kr. i 2019 fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning
som følge af mindreudgifter i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) i 2017.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018
til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed.
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•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 9,1 mio. kr. i 2018 i forbindelse med efterregulering af den
statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018
til statslig medfinansiering af digitale løsninger til styrket sektorsammenhæng og omkostningseffektiv behandling (Digitaliseringsfond).

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 11,9 mio. kr. i 2019 som følge af aftale mellem KL og Danske
Regioner om afregning vedrørende sygebesøg og samtaleterapi i almen
praksis.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 21,0 mio. kr. i 2019 i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse som følge af
uforbrugte VEU-midler.

•

at skatteministeren bemyndiges til at overføre 15,7 mio. kr. i 2018 fra §
35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig, erhvervs- og iværksætterinitiativer, JobReform II, mv. til § 09.21.79.80.
Kommunalt lov- og cirkulæreprogram som følge af DUT-sag vedr. indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v. (lov nr. 278 af
17. april 2018 om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter,
ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at sundhedsministeren bemyndiges til at overføre 25,0 mio. kr. i 2018
fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. indførelse af ret
til frit valg til genoptræning (lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af
sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som
en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf.
bilag 1.

•

at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 0,1 mio. kr. i
2018 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr.
kontant og skattefri udbetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag (lov
nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af
efterløns- og fleksydelsesbidrag). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lovog cirkulæreprogram, jf. bilag 1.
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•

at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 3,4 mio. kr. i
2018 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 af 6. juni 2016 om, at Udbetaling
Danmark ikke har hjemmel til automatisk at igangsætte en modregning
baseret på en betalingsaftale indgået ved stiltiende accept. Midlerne
overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 10,8 mio. kr. i
2018 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr.
skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v. (forslag til lov om ændring af lov
om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om
beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område). Midlerne overføres herfra til det
kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets
lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at børne- og socialministeren bemyndiges til at overføre 5,8 mio. kr. i
2018 fra § 15.11.01.30. Stærke dagtilbud til § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram som følge af DUT-sag vedr. styrket kvalitet i dagtilbud (lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet
og frit valg for forældre m.v.)). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lovog cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at justitsministeren bemyndiges til at overføre 45,4 mio. kr. i 2018 fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 11.11.79. Reserver
og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018 om
supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lovog cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

•

at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 300,7 mio. kr. i
2018 og 2.147,8 mio. kr. i 2019 og frem fra det statslige delloft for
driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.

Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud
til regionerne til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 96.949,2 mio.
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kr., og at statens tilskud til finansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.373,3 mio. kr. for finansåret 2019, jf. lov om regionernes finansiering.
Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.
I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
•

at der for 2019 afsættes et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud til regionerne på 1.407,4 mio. kr. til finansiering af aktivitet på sygehusområdet
på landsplan.

•

at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet fra 2019 og frem reguleres med 1.039,1 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den
regionale økonomi.

•

at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling fra 2019 og
frem reguleres med 32,1 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i
den regionale økonomi.

•

at sundhedsministeren bemyndiges til i 2019 at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil samt 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, samt at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019
at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering,
midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og
overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

•

at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet i 2018 reguleres med
49,0 mio. kr. som følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram,
jf. bilag 3.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 1,0 mio. kr. i 2019 til finansiering af sekretariatet for Den Sociale Investeringsfond.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 3,9 mio. kr. i 2019 til medfinansiering af drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 13,0 mio. kr. i 2018 og 19,3 mio. kr. i 2019 til finansiering af
næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).
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•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 32,5 mio. kr. i 2019 til medfinansiering af it-infrastruktur på
sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort
m.fl.).

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i
2018 med 28,7 mio. kr. fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at
understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regionerne.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud
med 5,0 mio. kr. i 2018 og 10,2 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.35. Aftale
om finansloven for 2018 på sundhedsområdet til etablering og drift af
ét fællesregionalt center for akut videotolkning.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud
med 5,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 til
lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 13,9 mio. kr. i 2018 i forbindelse med efterregulering af den
statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 3,0 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til etablering og drift
af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud
med 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.01.65. Aftale
om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020 til at styrke
indsatsen i forhold til familiær hyperkolestrolæmi.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud
med 45,7 mio. kr. i 2019 fra § 16.51.22.25. National Helikopterordning
til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en
ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud
med 40,0 mio. kr. i 2018 og 30,5 mio. kr. i 2019 fra § 16.51.94.10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud
med 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 til ittilretninger til CPR-skifte af transkønnede.
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•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 7,5 mio. kr. i 2018 og med 7,6 mio. kr. i 2019 til sikring af borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag på
praksisområdet i forlængelse af digitale forløbsplaner.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud
med 25,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 til
statslig medfinansiering af digitale løsninger til styrket sektorsammenhæng og omkostningseffektiv behandling (Digitaliseringsfond).

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud
med 11,9 mio. kr. i 2019 som følge af aftale mellem KL og Danske Regioner om afregning vedrørende sygebesøg og samtaleterapi i almen
praksis.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i
2018 med 65,2 mio. kr. fra § 16.51.86.10. Synlighedsreform – anlæg til
at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regionerne.

•

at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 19,5 mio. kr. i 2018 og 19,8 mio. kr. i 2019 til finansiering af
teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen praksis i
regi af MedCom.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud
med 5,1 mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.35. Aftale om finansloven for
2018 på sundhedsområdet til drift af de udgående børnepalliative teams.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud
med 10,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.51.31.40. Adgang til behandlingsredskaber for børn og unge med diabetes til indfasning af glukosemålere
til børn og unge med type 1-diabetes.

•

at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 6,0 mio.
kr. i 2019 i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efterog videreuddannelse som følge af uforbrugte VEU-midler.

•

at sundhedsministeren bemyndiges til i 2018 og 2019 at tilbagebetale
opsamlede midler på § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering, som er midlertidigt opsamlet under hensyntagen til de regionale
indtægtslofter for 2017 og 2018, jf. bekendtgørelse nr. 1014 af 28. juni
2016 samt nr. 876 af 27. juni 2017.
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•

at sundhedsministeren bemyndiges til at overføre 19,0 mio. kr. i 2018
fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. forfalskede lægemidler (lov nr. 388 af 26. april 2017 om ændring af lægemiddelloven
og vævsloven). Midlerne overføres herfra til det regionale bloktilskud
som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram,
jf. bilag 3.

•

at sundhedsministeren bemyndiges til at overføre 10,0 mio. kr. i 2018
fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. partikelterapi
ved Dansk Center for Partikelterapi. Midlerne overføres herfra til det
regionale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lovog cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

•

at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 0,2 mio. kr. i
2018 fra § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet til §
17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling (bekendtgørelse nr. 10 af 5. januar 2018 om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling). Midlerne overføres herfra til det regionale bloktilskud som en del
af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

•

at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 41,5 mio. kr. i
2018 og 1.195,1 mio. kr. i 2019 og frem fra det statslige delloft for
driftsudgifter til det regionale delloft for sundhedsområdet.

•

at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 50,0 mio. kr. i
2019 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale
delloft for udvikling.

b. 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 5. juni 2018 aftale med Danske Regioner om regionernes
økonomi for 2019. Den 7. juni 2018 indgik regeringen aftale med KL om kommunernes økonomi for 2019.
Aftalen med KL
Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1,0 mia. kr. Heraf frigøres 500,0 mio. kr. til prioritering bredt i den offentlige
sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne.
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Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2019. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med
1.700,0 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd, herunder for at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre
borgere. Den kommunale serviceramme i 2019 udgør således 251.934,3 mio.
kr. inklusiv en omlægning af tilskuddet til ældreområdet (klippekort til ekstra
hjælp til plejehjemsbeboere) på 380,0 mio. kr. årligt fra finanslovsaftalen for
2017 til bloktilskuddet fra 2019. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUTprincippet mv.
I 2019 er 3.000,0 mio. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2019.
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre
71.820,0 mio. kr. i 2019, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 10.577,0 mio. kr. i 2019.
Regeringen og KL er enige om, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2019 udgør 17,8 mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for de afsatte rammer. En andel af kommunernes bloktilskud på 1.000,0 mio. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter for 2019 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne.
Der afsættes en lånepulje på i alt 250,0 mio. kr. målrettet investeringer med et
effektiviseringspotentiale og 400,0 mio. kr. målrettet kommuner med behov for
større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
Det er lagt til grund for aftalen, at den samlede kommunale aktivitetsbestemte
medfinansiering til regionernes sundhedsområde i 2019 udgør 22.429,8 mio.
kr.
Regeringen og KL er enige om at understøtte skattenedsættelser i den
enkelte kommune, hvorfor der etableres en tilskudsordning til skattenedsættelse på 250,0 mio. kr. i 2019.
Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50
pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022. Tilskudsordningen finansieres af
staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250,0 mio. kr.,
nedsættes tilskudsprocenten.
Regeringen har tilkendegivet, at der etableres en overgangsordning for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Der etableres en statsligt finansieret
overgangsordning, hvor kommuner kompenseres fuldt ud for tabet i 2019 og
2020. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 eller 2020, vil kommunens
tilskud herefter bortfalde.
Regeringen og KL er enige om, at aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet skaber rammerne for en ny og fokuseret erhvervsfremmeindsats, jf.
Forståelse mellem regeringen og KL om en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats. Parterne er enige om, at konsolideringen af kommunernes opgaver
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til basal erhvervsservice vil frigøre 100,0 mio. kr. årligt, som målrettes borgernær velfærd i kommunerne. Regeringen og KL er endvidere enige om, at det
kommunale bloktilskud reduceres med 25,0 mio. kr. årligt i 2019 og frem til finansiering af den digitale erhvervsfremmeplatform.
Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét i 2019. Balancetilskuddet
udgør i 2019
-12.930,0 mio. kr.
Hertil kommer et ekstraordinært tilskud på 3.500 mio. kr., hvoraf 1.500 mio. kr.
fordeles som grundtilskud til alle kommuner, og 2.000 mio. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør fordelingen på baggrund af objektive kriterier for kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår med henblik på, at tilskuddet kan
indgå i tilskudsudmeldingen for 2019.
Endvidere afsættes der en lånepulje på 500,0 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
Aftalen indebærer en justering af de gældende kommunale udgiftslofter i 20182021. Udgiftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for 2019, jf. budgetlovens § 8.
Aftalen med Danske Regioner
Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med 1,0
mia. kr. i 2019 til fortsat udvikling af sundhedsvæsnet, herunder 0,2 mia. kr. til
løft af psykiatrien. Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau for regional
udvikling med 50,0 mio. kr. i 2019 til at understøtte de regionale busruter under den kollektive trafik.
Der er aftalt et maksimalt niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter
for regionerne på 114.389,7 mio. kr. på sundhedsområdet samt et maksimalt
niveau for nettodriftsudgifterne på området for regional udvikling på 3.140,0
mio. kr. i 2019. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.
Af regionernes bloktilskud i 2019 er 1,000,0 mio. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i driftsbudgetterne for 2019. Herudover vil en overskridelse af
driftsbudgetterne i regnskabet for 2019 indebære en modregning i regionernes
bloktilskud.
Der er med aftalen forudsat et regionalt teknologibidrag på 500,0 mio. kr. i
2019, som regionerne frigør, og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet i lyset af den demografiske udvikling.
Med aftalen fastsættes et niveau for de regionale anlægsudgifter på 7,25 mia.
kr. i 2019. Der er aftalt et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på
2,45 mia. kr. på sundhedsområdet i 2019 med tillæg af afløb fra puljer med
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statsligt projekttilskud. Hertil kommer forudsat afløb på 4,8 mia. kr. i 2019 vedrørende sygehuse med støtte fra kvalitetsfonden. Der hensættes endvidere i
2019 i regionerne ved deponering 1.153,4 mio. kr. til finansiering af projekter
med kvalitetsfondsstøtte.
Af regionernes bloktilskud i 2019 er 500,0 mio. kr. betinget af, at regionernes
budgetter for 2019 lever op til det aftalte niveau for anlægsudgifterne (ekskl.
udgifter vedrørende sygehusbyggeri med kvalitetsfondsstøtte).
Med aftalen anvendes 133,0 mio. kr. i 2019 til ny sygehusaktivitet, herunder
demografi i regionerne, finansieret ved effektiviseringsgevinsterne fra de nye
kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, jf. Aftale om regionernes økonomi for
2017. De samlede effektiviseringsgevinster i 2019 er forudsat til 266,0 mio. kr.,
hvoraf 50 pct. fastholdes i den enkelte region til ny sygehusaktivitet.
Nettodriftsudgifterne er fastlagt med udgangspunkt i det vedtagende delloft
for regional udvikling i perioden 2018 til 2021. Det bemærkes, at Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet indebærer en opgaveomlægning svarende
til en reduktion på 600,0 mio. kr. Beløbet optages på lov- og cirkulæreprogrammet for 2018/2019.
Det statslige aktivitetsbestemte tilskud til sygehusområdet i 2019 udgør 1.407,4
mio. kr. Ved Folketingets tilslutning forudsættes aktivitetspuljen pr. 1. januar
2019 erstattet af ny Nærhedsfinansiering.
Det er lagt til grund for aftalen, at den samlede kommunale aktivitetsbestemte
medfinansiering til regionernes sundhedsområde i 2019 udgør 19.406,1 mio.
kr. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv. Finansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme måde som bloktilskuddet for 2019.
Regionerne vil i 2019 endvidere modtage finansiering i form af kommunernes
udviklingsbidrag, som i 2019 vil udgøre 784,9 mio. kr., svarende til 135 kr. pr.
indbygger.
Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet for 2019 reguleres
med 1.039,1 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer, at bloktilskuddet vedrørende regional udvikling for
2019 reguleres med 32,1 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer en justering af de gældende regionale udgiftslofter for 2018-2021. Udgiftslofterne for 2019-2021 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for 2019, jf. budgetlovens § 8.
Øvrige elementer i aftalerne
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til
grund, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget for det korrigerede beregningsgrundlag for 2016 til 2019 udgør 11,1 pct.
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Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2019 hviler på en forudsætning om i øvrigt uændret lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for
2019-grundlaget neutraliseres virkningerne for de selvbudgetterende kommuner.
Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget (udskrivningsgrundlaget for 2016) korrigeret for forhøjelse af
beskæftigelsesfradraget, indførelse af ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige
forsørgere, fremrykning af forhøjelse af beskæftigelsesfradragene, grøn boligjobordning for 2016 og 2017, målrettet aldersopsparing, ændringer af forskerskatteordningen, udvidelse af DIS-ordningen, permanent boligjobordning,
ekstra pensionsfradrag, nyt jobfradrag, udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget og forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfradraget.
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, fastættes til 2,5 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 5,5 pct.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 er der afsat et tilskud til kommunerne til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2019
udgør 554,8 mio. kr., fordeles ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne.
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et årligt statsligt tilskud til kommunerne med henblik på styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet, der i 2019 udgør 990,5 mio. kr., fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
Regeringen og KL er enige om, at det kommunale bloktilskud reduceres med
2.900 mio. kr. i 2018 som følge af reviderede skøn for kommunale overførselsudgifter i 2018 samt for pris- og lønudviklingen.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 60,0 mio. kr. i 2018 og 61,2 mio. kr. i
2019 og frem til en styrket kommunal indsats til aflastning af pårørende. Som
led i initiativet indføres en forpligtigelse for kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvorledes kommunerne understøtter pårørende.
Det vil således blive et krav i bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, at kommunerne fremover i deres værdighedspolitikker som minimum
skal beskrive seks områder i stedet for fem. Ændringen vil træde i kraft i 2018.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 60,0 mio. kr. i 2018 og 61,2 mio. kr. i
2019 og frem til en understøttelse af kommunernes arbejde med at sikre en
værdig død for ældre.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer sekretariatet for Den Sociale Investeringsfond med 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2021, og at regionernes
medfinansiering udgør 1,0 mio. kr. årligt i 2019-2021.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 3,9 mio. kr. i 2019 til drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og
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databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom. Ligeledes medfinansierer regionerne 3,9 mio. kr. i 2019 til drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.
Regeringen og KL er enige om at afsætte 15,0 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. kr. i
2019 og frem til etablering af en national rammeaftale med kvalificerede private leverandører på genoptræningsområdet som forudsat i lov nr. 557 af 29.
maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske
forsøg med lægemidler (frit valg til genoptræning).
Regeringen og KL er enige om, at data fra Hjælpemiddelbasen fremover stilles
gratis og åbent til rådighed for kommuner, borgere og virksomheder, og at
kommunerne således fritages for abonnementsbetaling. Socialstyrelsens opgave med at indsamle, klassificere og strukturere data på hjælpemiddelområdet finansieres fremadrettet ved, at kommunernes bloktilskud reduceres med
3,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem svarende til de kommunale omkostninger, der
i dag afregnes gennem abonnementsbetalinger.
Regeringen, KL og Danske Regioner er fortsat enige om rammerne for næste
generation af den fællesoffentlige infrastruktur (NemLogin, Digital Post og MitID), herunder om finansiering i årene 2018-2028 til udvikling og drift af de nye
løsninger.
Regeringen og KL er enige om at tilføre kommunerne 100,0 mio. kr. i 2018 til at
styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Kompetenceløftet er
målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og
ergoterapeuter mv. og skal bl.a. styrke kommunernes muligheder for rekruttering.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 19,6 mio. kr. og regionerne medfinansierer 32,5 mio. kr. i 2019 af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort
m.fl.).
I forlængelse af finanslovsaftalen for 2016 er der afsat et tilskud på 28,7 mio.
kr. i 2018 til regionerne og 15,6 mio. kr. i 2018 til kommunerne til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regioner og kommuner og bidrage til decentrale tilpasninger som følge af de forandringer,
Sundhedsdataprogrammet medfører.
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der etableres et fællesregionalt tolkecenter,
som skal tilbyde videotolkning for akutte patienter i hele landet. Som følge heraf forhøjes det
regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2018 og 10,2 mio. kr. årligt fra 2019 til 2021. Midlerne
er afsat med finansloven for 2018. Etableringen af centeret påbegyndes i 2018 under hensyntagen til eksisterende udbud i de enkelte regioner.

I forlængelse af finansloven for 2018 er regeringen, KL og Danske Regioner
enige om, at der i de kommende år er behov for en markant styrkelse af arbejdet med cyber- og informationssikkerhed. Der er med aftalen prioriteret 10,0

30

mio. kr. i 2018, og som følge heraf forhøjes det kommunale bloktilskud med 5,0
mio. kr. i 2018, ligesom det regionale bloktilskud i 2018 forhøjes med 5,0 mio.
kr.
Med Aftale om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet 20172020 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 til indfasning af glukosemålere til børn
og unge med type 1-diabetes som led i National diabeteshandlingsplan. Midlerne overføres til regionerne.
Der foretages en efterregulering af det regionale og kommunale bloktilskud for
den statslige finansiering af driften af de 150 særlige pladser i psykiatrien. Pladserne blev oprettet som led i Delaftale om udmøntning af satspuljen for 20172020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Efterreguleringen finder sted, idet pladserne ikke er oprettet i 1. halvår 2018. Af de 150 pladser forventes 75 pladser oprettet i 1. halvår 2018, mens 147 af de 150 pladser forventes oprettet i løbet af 2. halvår 2018.
Med Kræftplan IV blev der på finansloven for 2017 afsat midler til regionerne til etablering og
drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi. Regeringen og Danske Regioner er enige om,
at midlerne fra 2018 og frem tilbageføres fra det regionale bloktilskud til en pulje administreret
af Sundhedsstyrelsen, svarende til 3,0 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Med Aftale om udmøntning af satspuljen på sundheds- og ældreområdet 20172020 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolestrolæmi (FH), herunder til etablering og drift
af et nationalt register for FH. FH omfatter en række arvelige sygdomme, som
er forbundet med svær forhøjelse af kolesterol. Midlerne overføres til regionerne.
Med finansloven for 2018 er der afsat midler til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark. Midlerne udgør 45,7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, der overføres til regionerne.

Som led i Aftale om bedre lægedækning af februar 2017 samt den indgåede aftale om en ny overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn
(RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) af september 2017 gennemføres en honoraromlægning i almen praksis. Honoraromlægningen understøttes med 40,0 mio. kr. i 2018, 30,5 mio. kr. i 2019 og 20,3 mio. kr. i 2020, der
overføres til regionerne.
I forlængelse af finansloven for 2018 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2018 til regionerne til it-tilretninger til understøttelse af CPR-skifte af transkønnede.
Regeringen og Danske Regioner er enige om at reducere det regionale bloktilskud med 7,5 mio. kr. i 2018 og 7,6 mio. kr. årligt i 2019 og frem til sikring af
borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag på praksisområdet i forlængelse af digitale forløbsplaner.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en digitaliseringsfond med statslig medfinansiering af digitale løsninger til bedre sammenhæng
og effektivitet på sundhedsområdet. Fonden etableres med 50,0 mio. kr. i 2018
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til kommuner og regioner, der udmøntes til investeringer over bloktilskuddet
med efterfølgende prioritering gennem Den nationale bestyrelse for sundhedsit.
Som følge af aftale mellem KL og Danske Regioner forhøjes det regionale bloktilskud med 11,9 mio. kr. årligt i 2019 og frem, mens det kommunale bloktilskud reduceres med 11,9 mio. kr. årligt i 2019 og frem som følge af afregning
vedrørende sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis.
I forlængelse af finansloven for 2016 er der enighed om at forhøje det regionale bloktilskud med 65,2 mio. kr. i 2018 til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regionerne og bidrage til decentrale tilpasninger som følge af de forandringer, Sundhedsdataprogrammet medfører.
Regeringen og Danske Regioner er enige om at reducere det regionale bloktilskud til finansiering af digitale forløbsplaner med henblik på en mere hensigtsmæssig administration. Der afsættes 19,5 mio. kr. i 2018, 19,8 mio. kr. i 2019
og 12,7 mio. kr. årligt i 2020 og frem til finansiering af teknisk udvikling, udbredelse og drift af digitale forløbsplaner.
Med Aftale om finansloven for 2018 blev der afsat 5,1 mio. kr. årligt fra 2019 og
frem til drift af de udgående børnepalliative teams med henblik på at
understøtte, at børn med livstruende sygdom kan være i hjemmet i så stor
udstrækning, de og deres familier ønsker det, og så der blandt andet sikres
adgang til socialrådgiverhjælp og en opfølgende samtale i alle udgående
børnepalliative teams. Midlerne overføres til regionerne.
Som følge af mindreudgifter i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) i 2017 reguleres kommunernes bloktilskud med 4,2 mio. kr. i
2019.
I forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og
videreuddannelse tilbageføres kommunerne 21,0 mio. kr. årligt og regionerne
6,0 mio. kr. årligt i 2019-2028 som følge af uforbrugte VEU-midler.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fastlægge en ny strategi for
Center for Offentlig Innovations funktion og arbejde med fokus på understøttelse af innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde, herunder udbredelsen
af mere velafprøvede teknologier og afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor. En ny strategi aftales konkret mellem regeringen, KL og Danske Regioner i efteråret 2018.
I forbindelse med topartsaftalen mellem regeringen og KL fra marts 2016 om
bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge blev det aftalt at oprette
en kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge. Af seneste opgørelse fra 13. april 2018 er antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse steget med 3.629 personer,
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hvilket vil udløse en bonus på 90,7 mio. kr. for alle kommunerne under ét. Tilskuddet udbetales til kommunerne af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Det kommunale udgiftsloft i 2018 forhøjes tilsvarende.
Der er for 2017 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag på 16.889,5 mio. kr. samt et forudsat niveau for de
kommunale betalinger hertil på 20.068,2 mio. kr. jf. bekendtgørelse nr. 874 af 27. juni 2017.
Kommunale betalinger ud over det regionale maksimale niveau overføres løbende til §
16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. Den afregnede kommunale medfinansiering for 2017 er opgjort til 19.436,8 mio. kr. Der er således opsamlet 2.547,2 mio. kr. De resterende forudsatte kommunale betalinger på 631,5 mio. kr. opkræves af sundhedsministeren i
løbet af 2018 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14, a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering.
Der er for 2018 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitetsbestemte bidrag på 20.068,2 mio. kr. Dertil kommer regulering i medfør af DUT mv. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter hertil er 22.083,2 mio. kr. tillagt regulering i medfør af DUT-princippet, jf. bekendtgørelse nr. 876 af 27. juni 2017. Kommunale betalinger ud over det regionale maksimale niveau overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. De forudsatte indbetalinger til denne konto udgør således 2.122,6 mio. kr. i 2018. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de
forudsatte indbetalinger på 2.122,6 mio. kr., opkræver sundhedsministeren det resterende beløb i løbet af 2019 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14, a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering.
Det forudsatte niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen for 2019 udgør 22.429,8 mio. kr., mens den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal medfinansiering for 2019 er opgjort til 19.406,1 mio. kr. Dertil
kommer regulering i medfør af DUT mv. De løbende indbetalinger fra kommunerne udover det
regionale indtægtsloft kanaliseres til staten til finansiering af det øgede regionale bloktilskud.
De forudsatte indbetalinger til staten kan således opgøres til 3.023,7 mio. kr. i 2019. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på 3.023,7
mio. kr., opkræver sundhedsministeren det resterende beløb i løbet af 2020 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14, a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering.
Pris- og lønudviklingen på det kommunale område for 2018 til 2019 er fastsat til 2,0 pct. for
serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 1,9 pct. for de samlede udgifter (inkl. overførsler) samt til
2,0 pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for
2019 på 2,0 pct.

Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2018 til 2019 er på sundhedsområdet fastsat til 1,6 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 2,2 pct. For anlæg er fastsat en pris- og lønudvikling på 2,0 pct.,
og for det samlede regionale område er pris- og lønudviklingen fastsat til 1,6
pct. (inkl. medicin).
I tillæg til aftalen med KL forhøjes tilskuddet til særlig vanskeligt stillede kommuner til 300,0 mio. kr. i 2019.
Ligeledes afsættes der i tillæg til aftalen med KL en lånepulje på 200,0 mio. kr.
for 2019 til anlægsinvesteringer i kommunerne på det ordinære anlægsområde.
Generelle tilskud til kommuner i 2019

33

Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten
til samtlige kommuner et årligt tilskud.
Det generelle tilskud til kommunerne for finansåret 2019 søges fastsat til
62.103,8 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2019 udgør balancetilskuddet -12.930,0 mio. kr.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med
regulering for pris- og lønudviklingen.
Det generelle tilskud til kommunerne for 2019 er reguleret som følge af Det
Udvidede Totalbalanceprincip, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
På det kommunale bloktilskud for 2019 foretages en foreløbig regulering på
194,6 mio. kr. vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til
de budgetgaranterede områder fra 2017 til 2019 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2015 til 2017 på -3.039,4 mio. kr. Det kommunale bloktilskud reguleres permanent med -2.100,7 mio. kr. vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2016 til 2017.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2019 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for 2019.
Beskæftigelsestilskud i kommuner i 2019
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten
til samtlige kommuner et årligt beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet
til kommunerne for finansåret 2019 søges fastsat til 10.577,0 mio. kr.
I vedlagte bilag 2 er givet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De
søgte tilskudsbeløb vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for finansåret
2019.
Generelle tilskud til kommuner i 2018
De generelle tilskud til kommunerne for 2018 søges reguleret med 311,9 mio.
kr. som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om kommunal
udligning og generelle tilskud til kommuner, og -2.765,8 mio. kr. som følge af
andre reguleringer. Reguleringer, der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2018, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2018.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2018, der optages på forslag
til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 10.21.11. Kommunerne (Lovbunden)
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20. Statstilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …….…..…... 2.453,9 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2018
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2018 søges reguleret med -389,6
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 2017 efterreguleret med -324,3
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 angivet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i
2018.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2018, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af året beskæftigelsestilskud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ……….…..… 389,6 mio. kr.
§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………….… 324,3 mio. kr.
Generelle tilskud til regioner i 2019
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 lønudviklingen.
Tilskuddet til finansiering af sundhedsområdet søges fastsat til 96.949,2 mio.
kr. i 2019, og tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges
fastsat til 2.373,3 mio. kr. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2019.
Det generelle tilskud til regionerne for 2019 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip, jf. lov om regionernes finansiering.

35

I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den
søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb for 2019 vil blive indarbejdet
på forslag til finanslov for finansåret 2019.
Generelle tilskud til regioner i 2018
De generelle tilskud til regionerne for 2018 søges reguleret med 49,0 mio. kr.
som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om regionernes finansiering, og 133,5 mio. kr. som følge af andre reguleringer. Reguleringer, der
indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for
2018, vil fremgå af e-stykket.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den
søgte tilskudsfastsættelse i 2018.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag til lov
om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 10.21.03. Statstilskud til regionerne
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner………………… 182,5 mio. kr.
20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner …………………... 0,0 mio.
kr.
Andre bevillingsforhold
Som led i finansieringen af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID) overføres 26,0 mio. kr. i 2018 og
38,8 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud samt 13,0 mio. kr. i 2018 og
19,3 mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 07.12.02.40. Udvikling af
infrastrukturprojekter. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag
til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer
40. Udvikling af infrastrukturprojekter
Udgift

22. Andre ordinære driftsomkostninger ………..…………………...
39,0 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af
erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v. (lov nr. 278 af 17. april 2018 om ændring af
lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love)
overføres 15,7 mio. kr. fra § 35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig,
erhvervs- og iværksætterinitiativer, JobReform II, mv. til § 09.21.79.80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram (nyoprettet underkonto). Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:

§ 09.21.79. Reserver og budgetregulering
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80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram (nyoprettet underkonto)
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………………………………..…. 15,7 mio. kr.
§ 35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig, erhvervsog iværksætterinitiativer, JobReform II, mv.
10. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……………………………….…. -15,7 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (lov
nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger) overføres 45,4 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
11.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:

§ 11.11.79. Reserver og budgetregulering
60. DUT - reserve
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………………… 45,4 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………………………………….. -45,4 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. styrket kvalitet i dagtilbud (lov nr. 554 af 24. maj 2018 om
ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet
og frit valg for forældre m.v.) overføres 5,8 mio. kr. fra § 15.11.01.30. Stærke dagtilbud til §
15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Ændringerne for finansåret 2018, der
optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:

§ 15.11.01. Departementet
30. Stærke dagtilbud
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………………... -5,8 mio. kr.
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……………………………..……. 5,8 mio. kr.
For at sikre borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag
på praksisområdet i forlængelse af digitale forløbsplaner overføres 7,5 mio. kr.
fra det regionale bloktilskud til § 16.11.01. Departementet. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2018, specificeres således:
§ 16.11.01. Departementet
10.

Almindelig virksomhed

Udgift
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22. Andre ordinære driftsomkostninger
…………….……..………… 7,5 mio. kr.
Med henblik på at styrke indsatsen i forhold til familiær hyperkolestrolæmi,
herunder etablering af et nationalt register, overføres 1,5 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2018 fra § 16.11.01. Departementet. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018,
specificeres således:
§ 16.11.01. Departementet
65. Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020

Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger …………….……..………..
-1,5 mio. kr.
Som led i den statslige medfinansiering af digitale løsninger til styrket sektorsammenhæng og omkostningseffektiv behandling (Digitaliseringsfond) overføres 25,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2018 og 25,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018. Ændringerne for
finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2018, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven
for 2018
Udgift

49. Reserver og budgetregulering ………..…………………….…..
-50,0 mio. kr.
Med henblik på at finansiere et kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale overføres 100,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2018 fra §
16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven
for 2018
Udgift

49. Reserver og budgetregulering ………..…………….………... 100,0 mio. kr.
Til brug for lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed overføres 5,0 mio. kr. i 2018 til det kommunale bloktilskud og 5,0 mio. kr. i 2018 til
det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018. Ændringerne for
finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2018, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven
for 2018
Udgift
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49. Reserver og budgetregulering ………..………………….……..
-10,0 mio. kr.
I forbindelse med it-tilretninger til understøttelse af CPR-skifte af transkønnede
overføres 10,0 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven
for 2018
Udgift

49. Reserver og budgetregulering ………..………………………...
-10,0 mio. kr.
Som led i efterreguleringen af den statslige finansiering af 150 særlige pladser i
psykiatrien overføres 9,1 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2018 samt
13,9 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2018 til § 16.11.79.30. Delaftale om
udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold
på botilbud. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af
vold på botilbud
Udgift

49. Reserver og budgetregulering ………..………………………...
23,0 mio. kr.
Til etablering og drift af ét fællesregionalt center for akut videotolkning overføres 5,0 mio. kr.
fra § 16.11.79.35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet til det regionale bloktilskud i 2018. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling
for finansåret 2018, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………..…… 5,0 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. indførelse af ret til frit valg til genoptræning (lov nr. 557 af
29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med
lægemidler) overføres 25,0 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………….…….. 25,0 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
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49. Reserver og budgetregulering ………………………………….. -25,0 mio. kr.
Med henblik på at styrke den kommunale indsats med aflastning af pårørende
overføres 60,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2018 fra § 16.11.79.36.
Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet. Ændringerne for finansåret
2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet
Udgift

49. Reserver og budgetregulering ………..…………………….. 60,0 mio. kr.
Med henblik på at understøtte det kommunale arbejde med at sikre en værdig
død for ældre overføres 60,0 mio. kr. til det kommunale bloktilskud i 2018 fra §
16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet. Ændringerne for
finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2018, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet
Udgift

49. Reserver og budgetregulering
…………………………………………….. -60,0 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. forfalskede lægemidler (lov nr. 388 af 26. april 2017 om ændring af lægemiddelloven og vævsloven) overføres 19,0 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………………... 19,0 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………….………………………. -19,0 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. partikelterapi ved Dansk Center for Partikelterapi overføres
10,0 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag i 2018 til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………..…….. 10,0 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
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Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………………………………. -10,0 mio. kr.
Med henblik på at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater overføres 28,7 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2018 og 15,6 mio. kr.
til det kommunale bloktilskud i 2018 fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift.
Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
70. Synlighedsreform drift
Udgift

49. Reserver og budgetregulering …………………………. ………-44,3
mio. kr.
Til indfasning af glukosemålere til børn og unge med type 1-diabetes overføres
10 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2018 fra § 16.51.31. National diabeteshandlingsplan. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov
om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 16.51.31. National diabeteshandlingsplan
40. Adgang til behandlingsredskaber for børn og unge med diabetes

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner……..……….. 10,0 mio. kr.
Til etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi overføres 3,0 mio. kr. fra det
regionale bloktilskud i 2018 til § 16.51.43.10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger
på kræftområdet. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:

§ 16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet
10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet

Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud …..……
3,0 mio. kr.
Med henblik på at understøtte den tekniske udvikling, udbredelse og drift af
forløbsplaner i almen praksis i regi af MedCom overføres 19,5 mio. kr. i 2018
fra det regionale bloktilskud til § 16.51.67.14. MedCom, it-understøttelse af
forløbsplaner. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov
om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for
Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center
for Forebyggelse i Praksis
14. MedCom, it-understøttelse af
forløbsplaner
Udgift

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud
……..….19,5 mio. kr.
Som led i finansieringen af etablering af en national rammeaftale med kvalificerede private leverandører på genoptræningsområdet overføres 15,0 mio. kr. fra
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det kommunale bloktilskud i 2018 til § 16.51.73. Etableringen af en national
rammeaftale på genoptræningsområdet (nyoprettet hovedkonto). Herfra overføres midlerne til KL som tilsagn om tilskud. Ændringerne for finansåret 2018,
der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet (nyoprettet hovedkonto)
10. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet
Udgift

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .………...
15,0 mio. kr.
Med henblik på at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regionerne overføres 65,2 mio. kr. til det regionale bloktilskud i 2018 fra
§ 16.51.86. Synlighedsreform – anlæg. Ændringerne for finansåret 2018, der
optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 16.51.86. Synlighedsreform - anlæg
10. Synlighedsreform - anlæg
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner…………………. -65,2 mio. kr.

Til understøttelse af honoraromlægning i almen praksis overføres 40,0 mio. kr.
til det regionale bloktilskud i 2018 fra § 16.51.94.10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der
bl.a. kan sikre bedre lægedækning. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:
§ 16.51.94. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i
en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning
10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig
overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ……..……….. 40,0 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. kontant og skattefri udbetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag (lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterløns- og
fleksydelsesbidrag) overføres 0,1 mio. kr. i 2018 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………………. 0,1 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
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Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………………………………….. -0,1 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 af 6. juni 2016 om, at
Udbetaling Danmark ikke har hjemmel til automatisk at igangsætte en modregning baseret på
en betalingsaftale indgået ved stiltiende accept, overføres 3,4 mio. kr. i 2018 fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018,
specificeres således:

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………………. 3,4 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ……………………….………. -3,4 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v. (forslag til lov om ændring af lov om social
pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger
m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) overføres 10,8 mio. kr. i
2018 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling
for finansåret 2018, specificeres således:

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………….…. 10,8 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering …………………………………. -10,8 mio. kr.
Til finansiering af udgifterne vedr. lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling (bekendtgørelse nr. 10 af 5. januar 2018 om lægeundersøgelser
ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling), overføres 0,2 mio. kr. i
2018 fra § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet til § 17.19.79. Reserver og
budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2018, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018, specificeres således:

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Udgift
49. Reserver og budgetregulering ………………………………..…. 0,2 mio. kr.
§ 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet
Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger ………………………..…. -0,2 mio. kr.
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Øvrige bevillingsforhold
Efter budgetloven kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse med det årlige aktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.
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
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.
Finansministeren kan med tilslutning fra Finansudvalget i forbindelse med det
årlige aktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat,
kommuner og regioner, jf. budgetlovens § 8, stk. 1.

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 bloktilskud til kommuner og regioner for finansåret 2018 fastsættes til henholdsvis 59.417,1 mio. kr. og 96.812,5 mio. kr., og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018 optages følgende:
Udgift

Indtægt

Mio. kr.

Mio. kr.

§ 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer

39,0

§ 09.21.79. Reserver og budgetregulering

15,7

§ 10.21.03. Statstilskud til regionerne
§ 10.21.11. Kommunerne
§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne

182,5
-2.453,9
-713,9

§ 11.11.79. Reserver og budgetregulering

45,4

§ 15.11.01. Departementet

-5,8

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering

5,8

§ 16.11.01. Departementet

6,0
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§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
§ 16.51.31. National diabeteshandlingsplan

-262,3
-10,0

§ 16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet

3,0

§ 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis

19,5

§ 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale
på genoptræningsområdet

15,0

§ 16.51.86. Synlighedsreform - anlæg

-65,2

§ 16.51.94. Understøttelse af en honoraromlægning i
almen praksis i en treårig overgangsperiode 20182020, der bl.a. kan sikre bedre lægedækning

-40,0

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering

14,5

§ 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet

-0,2

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
§ 35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af
boligforlig, erhvervs- og iværksætterinitiativer, JobReform II, mv.

-113,7

-15,7

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2018 optages følgende tekstanmærkninger under
§ 9:
”Tekstanmærkning ad 09.21.79.80.
Skatteministeren bemyndiges til at overføre 15,7 mio. kr. i 2018 fra § 35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig, erhvervs- og iværksætterinitiativer, JobReform II, mv.
til § 09.21.79.80. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram. Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som følge af DUT-sag vedr. indefrysning af stigninger i grundskylden for
2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v. (lov nr. 278 af 17. april 2018 om
ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige
andre love).”

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2018 optages følgende tekstanmærkninger under
§ 10:
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre 13,0 mio. kr. fra det regionale
bloktilskud i 2018 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til regional medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 28,7 mio. kr. i 2018
fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater.”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2018 fra
§ 16.11.79.35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet til etablering og drift af ét
fællesregionalt center for akut videotolkning.”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 5,0
mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018
med 10,0 mio. kr. fra § 16.51.31.40. Adgang til behandlingsredskaber for børn
og unge med diabetes til indfasning af glukosemålere til børn og unge med type
1-diabetes.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 13,9 mio. kr. fra det regionale
bloktilskud i 2018 til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for
2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud i forbindelse med
efterregulering af den statslige finansiering af driften af de 150 særlige pladser i
psykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2018 til §
16.51.43.10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering
og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi.”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018
med 1,5 mio. kr. fra § 16.11.01.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og
ældreområdet 2017-2020 til at styrke indsatsen i forhold til familiær
hyperkolestrolæmi.”
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”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 40,0
mio. kr. i 2018 fra § 16.51.94.10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre
lægedækning.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 10,0
mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 vedrørende it-tilretninger til
CPR-skifte af transkønnede.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,5 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2018 til § 16.11.01. Departementet for at sikre borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag på praksisområdet i forlængelse
af digitale forløbsplaner.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud i 2018
med 25,0 mio. kr. fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 til statslig medfinansiering
af digitale løsninger til styrket sektorsammenhæng og omkostningseffektiv behandling (Digitaliseringsfond).”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 65,2 mio. kr. i 2018
fra § 16.51.86. Synlighedsreform - anlæg til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater i regionerne.”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 19,5 mio. kr. fra det regionale
bloktilskud i 2018 til § 16.51.67.14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner
til finansiering af teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen
praksis i regi af MedCom.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018
med 60,0 mio. kr. fra § 16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet til at styrke den kommunale indsats med aflastning af pårørende.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.

47

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018
med 60,0 mio. kr. fra § 16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet for at understøtte det kommunale arbejde med at sikre en værdig død
for ældre.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. fra det kommunale
bloktilskud i 2018 til § 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på
genoptræningsområdet til etablering af en national rammeaftale med kvalificerede private leverandører på genoptræningsområdet. Midlerne overføres herfra til KL som tilsagn om tilskud.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 26,0 mio. kr. fra det kommunale
bloktilskud i 2018 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til kommunal medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med
100,0 mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 til at finansiere et
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,6 mio. kr. i 2018
fra § 16.11.79.70. Synlighedsreform drift til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater.”

”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 5,0
mio. kr. i 2018 fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 til lokale indsatser vedrørende cyber- og informationssikkerhed.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 9,1 mio. kr. fra det kommunale
bloktilskud i 2018 til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for
2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud i forbindelse med
efterregulering af den statslige finansiering af driften af de 150 særlige pladser i
psykiatrien.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2018
med 25,0 mio. kr. fra § 16.11.79.20. Udspil om det nære og sammenhængende
sundhedsvæsen, jf. Aftale om finansloven for 2018 til statslig medfinansiering
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af digitale løsninger til styrket sektorsammenhæng og omkostningseffektiv behandling (Digitaliseringsfond).”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med
2.900 mio. kr. i 2018 som følge af reviderede skøn for kommunale overførselsudgifter i 2018 samt for pris- og lønudviklingen.”
Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2018 optages følgende tekstanmærkninger under
§ 16:
”Tekstanmærkning ad 16.11.01.
Sundhedsministeren bemyndiges til at afholde udgifter på 7,5 mio. kr. i 2018 til
at sikre borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag på
praksisområdet i forlængelse af digitale forløbsplaner.”
”Tekstanmærkning ad 16.51.43.
Sundhedsministeren bemyndiges til at udbetale tilskud til Rigshospitalet,
Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital på 1,3 mio. kr. og til
Sjællands Universitetshospital på 0,2 mio. kr. for at understøtte realiseringen af
etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi.
Stk. 2. Sundhedsministeren bemyndiges til at udbetale tilskud til regionerne på
i alt 1,5 mio. kr. for at understøtte realiseringen af etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi.
Stk. 3. Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt
ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.
Stk. 4. Sundhedsministeren 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.”
”Tekstanmærkning ad 16.51.73.
Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke
gennemføres eller kun gennemføres delvist.
Stk. 2. Sundhedsministeren 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.”
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Vedrørende finansåret 2019
På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages følgende:
Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 2,0
mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 og 1,0 mio. kr. fra det regionale
bloktilskud i 2019 til § 07.11.03.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond til finansiering af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 07.11.03.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond .… 3,0
mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der
overføres 38,8 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud og 19,3 mio. kr.
fra det regionale bloktilskud til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til kommunal og regional medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID). På forslag til
finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer ……………………..……….……. 58,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens
tilskud til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 96.949,2 mio. kr. i
2019, og at tilskuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.373,3 mio. kr. i 2019. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 10.21.03. Statstilskud til regionerne ………………………………….. 99.322,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens
bloktilskud til kommunerne for finansåret 2019 fastsættes til 62.103,8 mio. kr.,
hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2019
udgør balancetilskuddet -12.930,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret
2019 optages således følgende:
§ 10.21.11. Kommunerne ……………………………………………….. 62.103,8 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at forhøje
tilskuddet til særlig vanskeligt stillede kommuner med 102,2 mio. kr. i 2019. På
forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 10.21.12.10. Særlig vanskeligt stillede kommuner ………………….. 102,2 mio.
kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i
2019 ydes et tilskud til kommunerne på 554,8 mio. kr. til bedre dagtilbud. På
forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 10.21.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud ………………………………. 554,8 mio. kr.
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Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i
2019 ydes et tilskud til de kommuner, der for 2019 gennemfører en skattenedsættelse inden for en tilskudsramme på 187,5 mio. kr. På forslag til finanslov
for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 10.21.12.60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten ………... 187,5 mio.
kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i
2019 ydes et tilskud til kommunerne på 990,5 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 10.21.12.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen …………..…..… 990,5 mio.
kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i
2019 ydes et ekstraordinært tilskud til kommunerne på 3.500,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 10.21.12.91. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet ……. 3.500,0 mio.
kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i
2019 ydes et tilskud på 1.123,5 mio. kr. til de kommuner, der fra 2019 vil blive
ramt af tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 10.21.12.95. Tilskud til kommuner, der har tab som følge af revision af uddannelsesstatistikken ……………………………………….…….……. 1.123,5 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens
beskæftigelsestilskud til kommunerne i 2019 fastsættes til 10.577,0 mio. kr. På
forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 10.21.13.10. Beskæftigelsestilskud til kommuner ……………..…. 10.557,0 mio.
kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der
overføres 3,2 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 til § 15.11.30. Socialstyrelsen til en ny finansieringsmodel for Hjælpemiddelbasen. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 15.11.30. Socialstyrelsen …………………………………………………… 3,2 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der
overføres 7,6 mio. kr. i 2019 fra det regionale bloktilskud til § 16.11.01. Departementet til sikring af borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag på praksisområdet i forlængelse af digitale forløbsplaner. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
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§ 16.11.01. Departementet…………………………………………………..
7,6 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der
overføres 19,6 mio. kr. fra det kommunale bloktilskud i 2019 og 32,5 mio. kr.
fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til
medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.). På forslag til finanslov for finansåret 2019
optages således følgende:
§ 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata ………………………………..…. 52,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der
overføres 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.51.43. Pulje til
produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering og drift
af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 16.51.43. Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet
………………………………………………….............................................. 2,0 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der
overføres 19,8 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.51.67.14.
MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 16.51.67.14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner …………. 19,8 mio.
kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i
2019 overføres 3,9 mio. kr. fra det regionale bloktilskud og 3,9 mio. kr. fra det
kommunale bloktilskud til § 16.51.67.21. Drift af fællesoffentlige løsninger
(SDN, VDX og KIH) til medfinansiering af drift af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af
MedCom. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 16.51.67.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og KIH)
………………………………………………………….……………. 7,8 mio.
kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud på 1.407,4 mio. kr. i 2019 til aktivitet på sygehusområdet. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet
………………………………..……………………………………………...… 1.407,4 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der
overføres 5,1 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet til etablering af
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en national rammeaftale med kvalificerede private leverandører på genoptræningsområdet. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet ……………………….………..…………………………………………….…..… 5,1 mio. kr.
Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der
overføres 25,0 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 35.11.67. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform til finansiering af en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform. På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages således følgende:
§ 35.11.67. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform ......................... 25,0
mio. kr.
På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages følgende tekstanmærkninger
under § 10:
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 07.11.03.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,9 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.51.67.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX og
KIH) til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 19,3 mio. kr. fra det regionale
bloktilskud i 2019 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til regional medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 32,5 mio. kr. fra det regionale
bloktilskud i 2019 til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til medfinansiering
af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles
Medicinkort m.fl.).”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 10,2 mio. kr. i 2019
fra § 16.11.79.35. Aftale om finansloven for 2018 på sundhedsområdet til etablering og drift af
ét fællesregionalt center for akut videotolkning.”
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”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til §
16.51.43.10. Tilskud til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet til etablering
og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi.”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,5
mio. kr. i 2019 fra § 16.11.01.65. Aftale om satspuljen på sundheds- og
ældreområdet 2017-2020 til at styrke indsatsen i forhold til familiær
hyperkolestrolæmi.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 45,7 mio. kr. i 2019
fra § 16.51.22.25. National Helikopterordning til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark.”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 30,5
mio. kr. i 2019 fra § 16.51.94.10. Understøttelse af en honoraromlægning i almen praksis i en treårig overgangsperiode 2018-2020, der bl.a. kan sikre bedre
lægedækning.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2019 til § 16.11.01. Departementet for at sikre borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag på praksisområdet i forlængelse
af digitale forløbsplaner.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 19,8 mio. kr. fra det regionale
bloktilskud i 2019 til § 16.51.67.14. MedCom, it-understøttelse af forløbsplaner
til finansiering af teknisk udvikling, udbredelse og drift af forløbsplaner i almen
praksis i regi af MedCom.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 5,1
mio. kr. i 2019 fra § 16.11.79.35. Aftale om finansloven for 2018 på
sundhedsområdet til drift af de udgående børnepalliative teams.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 6,0
mio. kr. i 2019 som følge af uforbrugte VEU-midler i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.03. og 10.21.11.
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Finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 11,9
mio. kr. i 2019 samt at reducere det kommunale bloktilskud med 11,9 mio. kr. i
2019 som følge af aftale mellem KL og Danske Regioner om afregning vedrørende sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,2
mio. kr. i 2019 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2017.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019
med 61,2 mio. kr. fra § 16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet til at styrke den kommunale indsats med aflastning af pårørende.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud i 2019
med 61,2 mio. kr. fra § 16.11.79.36. Aftale om finansloven for 2018 på ældreområdet for at understøtte det kommunale arbejde med at sikre en værdig død
for ældre.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,0 mio. kr. fra det kommunale
bloktilskud i 2019 til § 07.11.03.20. Sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 25,0 mio. kr. i 2019 fra det kommunale bloktilskud til § 35.11.67. Reserve til digital erhvervsfremmeplatform til
finansiering af en fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,9 mio. kr. fra det kommunale
bloktilskud i 2019 til § 16.51.67.21. Drift af fællesoffentlige løsninger (SDN, VDX
og KIH) til medfinansiering af sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til Klinisk Integreret Hjemmemonitorering i regi af MedCom.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,1 mio. kr. fra det kommunale
bloktilskud i 2019 til § 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på
genoptræningsområdet til etablering af en national rammeaftale med kvalificerede private leverandører på genoptræningsområdet. Midlerne udbetales herfra som driftstilskud til KL.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,2 mio. kr. fra det kommunale
bloktilskud i 2019 til § 15.11.30. Socialstyrelsen til en ny finansieringsmodel for
Hjælpemiddelbasen.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 38,8 mio. kr. fra det kommunale
bloktilskud i 2019 til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til kommunal medfinansiering af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger (NemLogin, Digital Post og MitID).”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 19,6 mio. kr. fra det kommunale
bloktilskud i 2019 til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata til medfinansiering
af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles
Medicinkort m.fl.).”
”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med
21,0 mio. kr. i 2019 som følge af uforbrugte VEU-midler i forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.10.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at forhøje tilskuddet til
særlig vanskeligt stillede kommuner med 102,2 mio. kr.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.40.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at fordele tilskud på
554,8 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5
årige børn pr. 1. januar 2019, der anvendes i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning til kommunerne for 2019.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.60.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019-2022 at
yde tilskud til de kommuner, der for 2019 gennemfører en skattenedsættelse.
Skattenedsættelsen opgøres som den samlede provenuændring for kommunen
som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift for erhvervsejendomme.
Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 187,5 mio. kr. for 2019, 125,0 mio. kr. for hvert af
årene 2020 og 2021 og 62,5 mio. kr. for 2022.
Stk. 3. Tilskuddet for den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen
for 2019 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og
2021 og 25 pct. i 2022.
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Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2020-2022 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.
Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2019, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af
kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning for
årene 2020-2023.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.80.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud
på 990,5 mio. kr. i 2019 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle
for udgiftsbehovet på ældreområdet.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.91.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2019 at fordele et tilskud på
3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb
til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.”
”Tekstanmærkning ad 10.21.12.95.
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2019 og 2020
at yde tilskud til de kommuner, der har tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Tilskuddet udgør 1.123,5 mio. kr. i
2019 og 2020 og fordeles af økonomi- og indenrigsministeren.
Stk. 2. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 eller 2020, vil kommunens
tilskud herefter bortfalde.”
På forslag til finanslov for finansåret 2019 optages følgende tekstanmærkninger
under § 16:
”Tekstanmærkning ad 16.11.01.
Sundhedsministeren bemyndiges til at afholde udgifter på 7,6 mio. kr. i 2019 til
at sikre borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige digitaliseringstiltag på
praksisområdet i forlængelse af digitale forløbsplaner.”
”Tekstanmærkning ad 16.51.43.
Sundhedsministeren bemyndiges til at udbetale tilskud til regionerne på 2,0
mio. kr. i 2019 for at understøtte realiseringen af etablering og drift af funktioner for eksperimentel kræftkirurgi.
Stk. 2. Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt
ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.
Stk. 3. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform,
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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.”
”Tekstanmærkning ad 16.51.72.
Sundhedsministeren bemyndiges til i 2019 at afsætte et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud på 1.407,4 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.”
”Tekstanmærkning ad 16.51.73.
Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke
gennemføres eller kun gennemføres delvist.
Stk. 2. Sundhedsministeren og ældreministeren 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.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Sundhedsministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til
fastsat finansieringsprofil.
Stk. 2. 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.
Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om
deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.”
”Tekstanmærkning ad 16.91.61.
Sundhedsministeren bemyndiges til at udbetale midler af den kommunale
medfinansiering fra § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til regionerne som følge af, at de løbende indsamlede midler fra regionerne har været større end det endelige opsamlede beløb, som følger af årsopgørelsen af
den kommunale medfinansiering i aktivitetsåret.
Stk. 2. Sundhedsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilbageførsel af opsamlet kommunal medfinansiering, jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016, § 14, a, stk. 3, herunder at meddele om tilbagebetaling, samt foretage udbetaling af tilbagebetaling.”
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Statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2016 til 2019 udgør
11,1 pct.
Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Herudover søges om tilslutning til, at det skøn for stigning i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige
grundværdi, fastsættes til 2,5 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 5,5 pct.
Omfordeling mellem udgiftslofter
Endelig anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1,
omfordeles 300,7 mio. kr. i 2018 og 2.147,8 mio. kr. i 2019 og frem fra det
statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.
Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 41,5 mio. kr. i 2018 og 1.195,1 mio. kr. i 2019 og frem fra det statslige
delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for sundhedsområdet.
Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 50,0 mio. kr. i 2019 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til
det regionale delloft for udvikling.
København, den 13. juni 2018

Kristian Jensen

/Simon Pasquali
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Bilag 3. til aktstykket. Regulering af statstilskud til regioner til
sundhedsområdet
Bilag 3
Korrigeret
pulje 2018

Foreløbig
pulje 2019

BO 2020

BO 2021

(2018-pl)

(2019-pl)

(2019-pl)

(2019-pl)

94.321,7

94.315,1

94.303,3

94.303,3

-

1.509,0

1.508,9

1.508,9

94.321,7

95.824,1

95.812,2

95.812,2

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v.

-

0,2

-

-

I alt

-

0,2

-

-

20,0

25,4

25,4

25,4

0,5

0,4

0,4

0,4

20,5

25,8

25,8

25,8

Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 1)

-

-

-

6,5

Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer

-

12,9

12,9

12,9

Behandling af klageager i Styrelsen for Patientsikkerhed

-

-

-

-1,5

Lov nr. 388 af 26. april 2017 om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler mv.)

19,0

13,2

13,2

13,2

Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang
ved somatisk behandling af varigt inhabile

15,3

15,5

15,5

15,5

Mio. kr.

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 116 af 22. juni 2017
Pris- og lønregulering 2018-2019
I alt

II. Lov- og cirkulæreprogram

Finansministeriet

Justitsministeriet

Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af
23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til
forordning om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger
og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

Aftale om lægelige ydelser i forbindelse med
straffesager for dansk politi
I alt

Sundheds- og Ældreministeriet
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Bilag 3
Korrigeret
pulje 2018

Foreløbig
pulje 2019

BO 2020

BO 2021

(2018-pl)

(2019-pl)

(2019-pl)

(2019-pl)

Lov nr. 1688 af 26. december 2017 om ændring af
lov om assisteret reproduktion i forbindelse med
behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne om kastration)

6,0

6,1

6,1

6,1

Lov nr. 440 af 8. maj 2018 om krav til sikkerhed
for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren

0,5

0,5

0,5

0,5

Omlægningen af tilskudspraksis på området for
enkelttilskud i primærsektoren

-37,0

-37,6

-37,6

-37,6

Vejledning nr. 9921 af 22. september 2017 om
sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

1,2

1,2

1,2

1,2

Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for
særligt udsatte persongrupper 1) *)

2,0

4,1

4,1

4,1

Lov nr. 727 af 8. juni 2018 om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af
tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
(Autorisation af osteopater og udvidelse af tandlægernes virksomhedsområde m.v.)

0,1

0,1

0,1

0,1

Bekendtgørelse nr. 1108 af 29. september 2017
om recepter og dosisdispensering af lægemidler

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Etablering af døgntelefoner i de udgående børnepalliative teams

0,9

1,8

1,8

1,8

Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud
til fodterapi i praksissektoren 1)

0,5

1,0

1,0

1,0

Bekendtgørelse nr. 245 af 23. marts 2018 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme
m.v. (MFR-vaccination til voksne) og vejledning
nr. 9199 af 26. marts 2018 om gratis vaccination
mod visse smitsomme sygdomme mv.

0,4

0,6

0,6

0,6

Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO
og bekendtgørelse om anmeldelse af tilfælde af
CPO påvist hos personer

10,0

10,2

10,2

10,2

Behandling med partikelterapi ved Dansk Center
for Partikelterapi (DCPT)

10,0

10,2

10,2

10,2

3,6

-0,9

-0,9

-0,9

Mio. kr.

Bekendtgørelse nr. 733 af 8. juni 2017 om gebyrer
for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.,
Bekendtgørelse nr. 736 af 8. juni 2017 om gebyrer
for kliniske forsøg med lægemidler samt Lov nr.
557 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg
med lægemidler (Gebyrlettelser for kliniske forsøg
med lægemidler)
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Bilag 3
Korrigeret
pulje 2018

Foreløbig
pulje 2019

BO 2020

BO 2021

(2018-pl)

(2019-pl)

(2019-pl)

(2019-pl)

29,5

35,9

35,9

40,9

Bekendtgørelse nr. 10 af 5. januar 2018 om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende stråling

0,2

0,2

0,2

0,2

I alt

0,2

0,2

0,2

0,2

Bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om
energimærkning af bygninger (Energimærkningsbekendtgørelsen)

-1,2

-0,9

-0,9

-0,9

I alt

-1,2

-0,9

-0,9

-0,9

I alt, lov- og cirkulæreprogram

49,0

61,2

61,0

66,0

Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en
balanceret udvikling af den regionale økonomi

-

1.039,1

1.039,1

1.039,1

Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 20281)

-

6,0

6,0

6,0

Regional medfinansiering af ny finansieringsmodel for CPR-data 1) *)

-

-

-

-0,6

Regional medfinansiering af den Fællesoffentlige
Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1)

-

-

-

5,7

-13,0

-19,3

-

-

Regional medfinansiering af it-infrastruktur på
sundhedsområdet (National Serviceplatform og
Fælles Medicinkort m.fl.)

-

-32,5

-

-

Finansiering af MEDCOM løsninger

-

-3,9

-

-

Sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis

-

11,9

11,9

11,9

28,7

-

-

-

-13,9

-

-

-

-

-

-52,8

-

5,0

10,2

10,2

10,2

-

5,1

5,1

5,1

-

45,7

45,7

45,7

5,0

-

-

-

10,0

-

-

-

Mio. kr.

I alt

Beskæftigelsesministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

III. Andre reguleringer

Regional medfinansiering af digital infrastruktur 1)
*)

Synlighed og åbenhed om resultater - drift
Efterregulering for driften af særlige pladser i psykiatrien
Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
Akut videotolkning (Aftale om finansloven for
2018) 1)
Udgående palliative teams (Aftale om finansloven
for 2018)
National Helikopterordning (Aftale om finansloven for 2018)
Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser
It-tilretninger til CPR-skifte af transkønnede
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Bilag 3
Korrigeret
pulje 2018

Foreløbig
pulje 2019

BO 2020

BO 2021

(2018-pl)

(2019-pl)

(2019-pl)

(2019-pl)

Adgang til behandlingsredskaber for børn og unge
med diabetes (National diabeteshandlingsplan)

10,0

-

-

-

Familiær hyperkolostrolæmi overblik over opsporing og behandling

1,5

1,5

1,5

-

-

-1,0

-1,0

-1,0

Ændret basishonorar til almen praksis

40,0

30,5

20,3

-

Eksperimentel kræftkirurgi

-3,0

-2,0

-2,0

-2,0

-19,5

-19,8

-12,7

-12,7

Borgeradgang via NemID samt eventuelle øvrige
digitaliserings-tiltag på praksisområdet i forlængelse af digitale forløbsplaner

-7,5

-7,6

-7,6

-7,6

Synlighed og åbenhed om resultater - anlæg

65,2

-

-

-

Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af
data (Digitaliseringsfond)

25,0

-

-

-

133,5

1.063,9

1.063,7

1.099,8

94.504,2

96.949,2

96.936,9

96.978,0

Mio. kr.

Sekretariat for Den Sociale Investeringsfond 1)

Udbredelse og drift af digitale forløbsplaner

I alt, andre reguleringer

Total

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
*)
Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1)
Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.

Bilag 4 til aktstykket. Regulering af statstilskud til regioner til udviklingsopgaver
Bilag 4

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2018

Foreløbig
pulje 2019

BO 2020

BO 2021

(2018-PL)

(2019-pl)

(2019-pl)

(2019-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 116 af 22. juni 2017
Pris- og lønregulering 2018-2019
I alt

2.308,3

2.308,3

2.308,3

2.308,3

-

36,9

36,9

36,9

2.308,3

2.345,2

2.345,2

2.345,2

-

-4,0

-5,2

-6,7

II. Lov- og cirkulæreprogram

Undervisningsministeriet
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i
statsligt regi, jf. forslag til finansloven for 20191)

63

Bilag 4

Mio. kr.

Korrigeret
pulje 2018

Foreløbig
pulje 2019

BO 2020

BO 2021

(2018-PL)

(2019-pl)

(2019-pl)

(2019-pl)

I alt

-

-4,0

-5,2

-6,7

I alt, lov- og cirkulæreprogram

-

-4,0

-5,2

-6,7

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

-

32,1

32,1

32,1

I alt, andre reguleringer

-

32,1

32,1

32,1

2.308,3

2.373,3

2.372,1

2.370,6

III. Andre reguleringer

Total

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
*)
Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1)
Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års
aktstykker.
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Bilag B – Oversigt over punkter på lov- og cirkulæreprogrammet,
som ikke har givet anledning til kompensation
ØKONOMI- OG INDENR.IGSMINISTERIET
Lov nr. 92 af 14/12/2018 ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Beskyttelse af kommunalbestyrelses og regionsrådsmedlemmers behandling af oplysninger som led i hvervet)
Lov nr. 242 af 24/03/2018 ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse (Reform af valgbarhedsområdet).
Lov nr. 163 af 29/5/2018 ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse)
BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 1225 af 15/11/2017 om et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet
Bekendtgørelse nr. 1603 af 19/12/2017 om forretningsorden for Psykolognævnet
Bekendtgørelse nr. 638 af 30/05/2018 om tilbudsportalen
Vejledning nr. 10309 af 11/12 2017 om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
Vejledning nr. 10284 af 11/12 2017 om socialpædagogisk bistand, støtteog kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven
Vejledning nr. 10266 af 19/12 2017 om det frivillige område efter serviceloven.
Vejledning nr. 10327 af 14/12 2017 om den sociale stofmisbrugsbehandling
mv.
SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET
Lov nr. 1668 af 26/12/2017 om forsøgsordning med medicinsk cannabis
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Lov nr. 1687 af 26/12/2017 om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og
lov om medicinsk udstyr
Lov nr. 1374 af 04/12/2017 Gældende om ændring af sundhedsloven. (Bedre
lægedækning ved udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker og forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger samt ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.).
Lov nr. 254 af 06/04/2018 om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en
behandlingstestamenteordning)
Lovforslag nr. 133 om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov
om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(habilitetskrav, inspektion og deling ad data m.v.)
Lov nr. 728 af 08/06/2018 om ændring af sundhedsloven (Oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)
Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren (lægevalgsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 77 af 12/01/2018 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge
Bekendtgørelse nr. 1596 af 18/12 2017 om kommuners betaling til regioner for
særlige pladser på psykiatrisk afdeling
Bekendtgørelse nr. 1650 af 18/12/2017 om en samlet plan for patienter med
ophold på en særlig plads på psykiatrisk afdeling.
Bekendtgørelse nr. 1569 af 16/12/2013 om sundhedskoordinationsudvalg og
sundhedsaftaler.
Vejledning nr. 9005 af 20/12/2013. Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.
Bekendtgørelse nr. 496 af 18/05/2018 om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
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Bekendtgørelse nr. 472 af 14/05/2018 om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet.
Bekendtgørelse nr. 1591 af 15/12/2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets
og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder
Bekendtgørelse nr. 535 af 22/05/2018 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.
MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET
Bek. om indvinding af råstoffer på landjorden
TRANSPORT- BYGNINGS- OG BOLIGMINISTERIET
Lov nr. 1560 af 19/12/2017 om ændring af lov om trafikselskaber (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark samt mulighed for overdragelse
af trafikkøberansvar m.v.)
Bekendtgørelse nr. 1113 af 29/09/2017 om mærkning af demensegnede plejeboliger
Bekendtgørelse nr. 1215 af 31/10/2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
gebyrer på postområdet
Bekendtgørelse nr. 1216 af 06/11/2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
og Jernbanenævnets gebyrer på jernbaneområdet
Bekendtgørelse nr. 1629 af 19/12/2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens
gebyrer og afgifter på vejtransportområdet
Bekendtgørelse nr. 1042 af 06/09/2017 om pulje til investeringer i kollektiv bustrafik.
Lov nr. 1538 af 19/12/2017 Taxilov
Bekendtgørelse nr. 1627 af 19/12/2017 om taxikørsel
Bekendtgørelse om Pulje til kollektiv trafik i yderområderne.
Bekendtgørelse nr. 1703 af 19/12/2017 om statsrefusion m.v. af kommunale
udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.
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Bekendtgørelse nr. 1698 af 18/12/2017 om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer
vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
Bekendtgørelse nr. 1700 af 18/12/2017 om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder efter lov om byfornyelse
og udvikling af byer.
Bekendtgørelse nr. 1628 af 19/12/2017 om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport
Bekendtgørelse nr. 1100 af 27/09/2017 om ændring af bekendtgørelse om kørekort.
Bekendtgørelse nr. 1664 af 19/12/2017 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere
Bekendtgørelse nr. 1718 af 19/12/2017 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Bekendtgørelse nr. 25 af 11/01/2018 om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift på
egen bane, smalsporsbaner, sporveje mm.
Bekendtgørelse nr. 1212 af 20/11/2017 om certificering af lokomotivførere
Bekendtgørelse nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport
Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om
personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

Bekendtgørelse nr. 1213 af 20/11/2017 om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet – bekendtgørelsen ændrede navn fra Bekendtgørelse om godkendelse af uddannelsescentre, eksaminator m.v. ved uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet.
Bekendtgørelse nr. 259 af 05/04/2018 om brugerinformation hos motorkøretøjsforhandlere om alternative brændstoffer.
Bekendtgørelse nr. 295 af 23/04/2018 om trafikofficials, race Marshalls og visse
myndighedspersoners regulering af færdslen – tidligere ”Bekendtgørelse om
trafikofficials”.
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ENERGI- FORSYNINGS- OG KLIMAMINISTERIET
Bekendtgørelse nr. 1044 af 07/09/2017 om biobrændstoffers bæredygtighed
m.v.
Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Offentlige institutioners adgang til etablering af wi-fi-hotspots)
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