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Finansministeriet. København, den 13. juni 2012.

a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til
kommunerne for finansåret 2013 fastsættes til 70.232,5 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget,
jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Heraf udgør balancetilskuddet
2.036,8 mio. kr.

Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelses-
tilskud til kommunerne for finansåret 2013 fastsættes til 14.604,2 mio. kr., jf. lov om kommunal ud-
ligning og generelle tilskud til kommuner.

I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
– at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede be-

regningsgrundlag for 2010 til 2013 udgør 10,8.
– at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2013 anvendes en skønnet stigning i det kommu-

nale udskrivningsgrundlag for 2012-2013 på 5,6 pct. Reguleringsprocenten udgør hermed 7,0.
– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele en tilskudsramme på 2.000

mio. kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtil-
budsområdet, i folkeskolen, til idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet.

– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele et tilskud på 500 mio. kr. til
kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.

– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til inden den 15. oktober 2012 at give tilsagn til
den enkelte kommune om at reducere den skattestigning for kommunen for 2013, der indgår i be-
regningen af nedsættelsen af den enkelte kommunes statstilskud, jf. lov nr. 477 af 17. juni 2008
om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskriv-
ning.

– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 892,6 mio. kr.
i 2013 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 4,0 mio. kr. i 2013
til finansiering af kommunernes andel af den fællesoffentlige sundheds-it løsning National Ser-
viceplatform.
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– at finansministeren bemyndiges til ikke at nedsætte statens bloktilskud til kommunerne med de
kommunale mindreudgifter, som følger af visse gennemførte ændringer i den statslige regulering
af kommunerne, jf. bilag 5.

– at kommunernes bloktilskud for 2012 reguleres med ‑65,8 mio. kr. som følge af DUT-sager på
årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til regio-
nerne til finansiering af sundhedsområdet fastsættes til 82.720,9 mio. kr., og at statens tilskud til fi-
nansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.244,3 mio. kr. for finansåret 2013, jf. lov
om regionernes finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.

I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
– at der for 2013 afsættes et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud til regionerne på 2.706,9 mio. kr. til

finansiering af aktivitet på sygehusområdet på landsplan.
– at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet fra 2013 og frem reguleres med ‑33,1 mio. kr. af

hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.
– at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling fra 2013 og frem reguleres med ‑17,8

mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.
– at ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud

fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende
foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil, samt
at ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskud-
sadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af med-
delelse 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 indenrigs-
ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, mid-
ler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og re-
gionale midler.

– at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet ved midtvejsreguleringen for 2012 reguleres med
100,0 mio. kr. som følge af udmøntning af midler til tværregionale it-projekter. Midlerne overfø-
res fra § 16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it.

– at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet ved midtvejsreguleringen for 2012 nedreguleres
med 119,0 mio. kr. til endelig regulering af medicingarantien i 2011.

– at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet i 2012 reguleres med 342,1 mio. kr. som følge af
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

– at det regionale bloktilskud til regional udvikling i 2012 reguleres med 1,1 mio. kr. som følge af
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 4.

Finansministeriet anmoder endvidere om tilslutning til, at der tilføres 10,0 mio. kr. til kommunal-
statsligt samarbejdsprojekt.

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 finans-
ministeren 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 9. juni 2012 aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for
2013. Den 10. juni 2012 indgik regeringen aftale med KL om kommunernes økonomi for 2013.
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Aftalen med KL
Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2013 udgør 231,6 mia. kr. Hertil kommer

yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.
Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og

frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af
0-5-årige børn i kommunerne.

Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og ind-
tægter for kommunerne under ét i 2013. Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3.000
mio. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Dermed udgør balancetilskuddet
2.036,8 mio. kr.

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2013 er en uændret kommu-
nal skattefastsættelse i 2013.

Med henblik på, at enkelte kommuner kan tilpasse skatten, afsættes en ramme på 250 mio. kr. her-
til. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, som vil ligge til grund for
fordelingen af rammen for skattestigninger. Herefter ansøger kommunerne økonomi- og indenrigsmi-
nisteren om en andel af den aftalte ramme for skattestigninger.

Kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en
skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning
som følge af en samlet skatteforhøjelse.

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommuner-
ne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. For
2013 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, der har et beskatningsniveau over landsgen-
nemsnittet, og som for 2013 nedsætter skatten, jf. L191 forslag til lov om ændring af lov om kommu-
nal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet) som fremsat den
22. maj 2012.

Det indgår endvidere i lovforslaget, at den ordinære særtilskudspulje forhøjes ekstraordinært til 400
mio. kr. i 2013 og 2014, mens aftalen indfases. Puljen kan som hidtil søges af såvel kommuner med
aktuelle som mere vedvarende økonomiske udfordringer.

Desuden oprettes en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. fra og med 2013 til løsning af socia-
le problemer, der er store i bestemte områder af landet, typisk i de større byer. Det fremgår af lovfor-
slaget (L191), at puljen til skattenedsættelser og de to særtilskudspuljer finansieres af bloktilskuddet,
hvilket vil fremgå ved tilskudsudmeldingen til kommunerne.

Det er aftalt, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 maksimalt må udgøre et niveau på 15,5
mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for rammerne af aftalen.

I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden med henblik på at forbedre de fysiske rammer på
dagtilbudsområdet, i folkeskolen samt på ældreområdet mv. Investeringsniveauet på kvalitetsfonds-
områderne udgør således i alt mindst 7 mia. kr. i 2013.

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 62,0 mia. kr. i 2013, og at
kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 14,6 mia. kr. i
2013.

Det er lagt til grund for aftalen, at det samlede kommunale aktivitetsbestemte bidrag til regionernes
sundhedsområde i 2013 udgør 19.149,7 mio. kr.

Som led i en ny moderniseringsaftale har regeringen fremlagt initiativer, som kan frigøre ressour-
cer i kommunerne for 358 mio. kr. i 2013. Herudover bidrager kommunerne til at frigøre ressourcer
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svarende til 375 mio. kr. Kommunerne kan anvende de frigjorte ressourcer til at forbedre den borger-
nære service i overensstemmelse med de lokale behov.

Aftalen med Danske Regioner
Der er aftalt et samlet niveau for nettodriftsudgifterne (eksklusiv medicintilskud) på 94.943,2 mio.

kr. på sundhedsområdet i 2013. Nettodriftsudgifterne på området for regional udvikling udgør
2.937,0 mio. kr. i 2013. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Aftalen indeholder et bloktilskud på sundhedsområdet på 82.400,0 mio. kr. Bloktilskuddet på sund-
hedsområdet er for 2013 og frem reduceret med 33,1 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i
den regionale økonomi. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.

Aftalen indeholder et bloktilskud vedrørende regional udvikling på 2.242,3 mio. kr. Bloktilskuddet
vedr. regional udvikling er for 2013 og frem reduceret med 17,8 mio. kr. af hensyn til en balanceret
udvikling i den regionale økonomi. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.

Der er i aftalen forudsat udgifter til medicintilskud på 6.396 mio. kr. i 2013.
Der er aftalt et loft for anlægsudgifterne (brutto) på 2.200 mio. kr. på sundhedsområdet i 2013. Der

er hertil forudsat investeringer på 3.000 mio. kr. i 2013 vedrørende de nye sygehuse med støtte fra
kvalitetsfonden. Der hensættes endvidere i 2013 i regionerne ved deponering 1.038 mio. kr. (13-PL)
til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte. Endvidere er aftalt en deponeringsfritagelses-
pulje på 300 mio. kr.

Det statslige aktivitetsbestemte tilskud til sygehusområdet udgør i 2013 2.706,9 mio. kr. Tilskuddet
udbetales á conto i starten af 2013 og opgøres endeligt ved udgangen af 1. kvartal 2014 på grundlag
af den aktivitet i regionerne i 2013, som er indberettet senest den 1. marts 2014.

Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitets-
bestemte bidrag udgør 19.149,7 mio. kr. i 2013. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-prin-
cippet. Regionerne vil i 2013 endvidere modtage finansiering i form af kommunernes udviklingsbi-
drag, som i 2013 vil udgøre 695 mio. kr.

Udgifterne til medicintilskud i 2011 udgjorde 6.542 mio. kr. Via den aftalte medicingaranti for
2011 nedreguleres bloktilskuddet i 2012 med 75 pct. af mindreudgifterne i regionerne i forhold til det
forudsatte niveau. Reguleringen udgør -119 mio. kr.

Øvrige elementer i aftalerne
Det er ved fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lagt til grund, at fremskriv-

ningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2010 til 2013
udgør 10,8.

Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2013 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt uændret
lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2013-grundlaget neutraliseres virk-
ningerne for de selvbudgetterende kommuner.

Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget (ud-
skrivningsgrundlaget for 2010) korrigeret for virkningerne af Aftale om genopretning af dansk øko-
nomi.

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld.
Skønnet for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af
den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 5,6 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 7,0.

Pris- og lønudviklingen på det kommunale område fra 2012 til 2013 er fastsat til 1,5 pct. for ser-
viceudgifterne (ekskl. overførsler), 1,5 pct. for de samlede udgifter (inkl. overførsler) samt til 1,6 pct.
vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2013 på 1,6.
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Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2012 til 2013 er på sundhedsområdet fastsat til
1,4 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 1,6 pct. For anlæg er fastsat
en pris- og lønudvikling på 1,6 pct., og for det samlede regionale område er pris- og lønudviklingen
fastsat til 1,2 pct. (inkl. medicin).

Det er i aftalen forudsat, at kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2013 vil udgøre
124 kr. pr. indbygger. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvik-
ling fra 2012 til 2013 på 1,2 pct. (inkl. medicin).

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et årligt statsligt tilskud til kom-
munerne med henblik på en styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet fordeles efter en demografisk
fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. I 2013 udgør tilskuddet 892,6 mio. kr.

Kommunerne afholder i 2013 4 mio. kr. til den fællesoffentlige sundheds-it løsning National Ser-
viceplatform. Regionerne afholder i 2013 6,0 mio. kr. og 2,5 mio. kr. afholdes af staten. Den regiona-
le betaling sker i form af takstfinansiering.

Der udmøntes endvidere 100,0 mio. kr. fra puljen til fællesregionale investeringer i sundheds-it på
§ 16.91.04. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud til finansiering af prioriterede fællesregio-
nale IT-investeringer. Midlerne anvendes i overensstemmelse med en udmøntningsplan for den fæl-
lesregionale IT-pulje, som forelægges til godkendelse i den nationale bestyrelse for Sundheds-IT.

Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 aftaltes at forlænge Samarbejds-
projektet for den decentrale offentlige sektor frem til 2014. Det blev med samme aftaler aftalt, at
samarbejdsprojektet tilføres 10 mio. kr. i perioden, hvoraf stat og kommuner hver finansierer 4 mio.
kr., mens regionerne finansierer 2 mio. kr.

Det fremgår af bloktilskudsaktstykket for 2012 (Akt 154 af 23. juni 2011), at samarbejdsprojektet
på § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt tilføres 10 mio. kr. i 2012, hvoraf stat og
kommuner hver finansierer 4 mio. kr., mens regionerne finansierer 2 mio. kr.

§ 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt samarbejdsprojekt er imidlertid ikke tilført 10 mio. kr. på finans-
loven for 2012.

På forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2012 tilføres § 7.11.02.50. Kommunalt-statsligt
samarbejdsprojekt derfor 10 mio. kr.

Generelle tilskud til kommuner i 2013
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige kom-

muner et årligt generelt tilskud.
Det generelle tilskud til kommunerne for finansåret 2013 søges fastsat til 70.232,5 mio. kr., hvoraf

4.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Heraf
udgør balancetilskuddet 2.036,8 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 2013 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalan-
ceprincip, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse.
De søgte tilskudsbeløb for 2013 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov for 2013.

På det kommunale bloktilskud for 2013 foretages en foreløbig regulering på 3.835,8 mio. kr. ve-
drørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2011
til 2013 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2009 til 2011 på 497,0 mio. kr. Det kom-

5



munale bloktilskud reguleres permanent med 5.766,3 mio. kr. vedrørende udviklingen i kommuner-
nes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2010 til 2011.

Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2013
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige kom-

muner et årligt beskæftigelsestilskud.
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for finansåret 2013 søges fastsat til 14.604,2 mio. kr.
Med L184 forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kom-

muner (Justering af beskæftigelsestilskuddet) vedtaget den 12. juni 2012 foretages en fornyet bereg-
ning af grundtilskuddet på grundlag af kommunernes udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i
2010. Disse udgifter korrigeres herefter som følge af ændringer i love og regler på de områder, der er
omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 skulle efter de hidtil gældende regler have
været afregnet i månederne oktober, november og december 2012. Med justeringen af beskæftigel-
sestilskuddet udskydes efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 til januar, februar og
marts 2013.

Beskæftigelsestilskuddet for 2011 søges efterreguleret med -878,1 mio. kr. Den endelige opgørelse
af tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og regler på de
områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner.

I vedlagte bilag 2 er givet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb vil
blive indarbejdet i forslag til finanslov for 2013.

Generelle tilskud til kommuner i 2012
De generelle tilskud til kommunerne for 2012 søges reguleret med ‑65,8 mio. kr. som følge af Det

Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommu-
ner.

I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i
2012.

Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2012 kan specificeres således på under- og stan-
dardkonti:

§ 10.21.11. Kommunerne
20. Statstilskud til kommuner

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner
-65,8 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2012
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2012 søges reguleret med 1.027,4 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.

I vedlagte bilag 2 er givet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2012.
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Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2012 kan specificeres således på under- og
standardkonti:

§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestil-

skud til kommuner
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner
1.027,4 mio. kr.

Generelle tilskud til regioner i 2013
Efter lov om regionernes finansiering yder staten et årligt tilskud til regionerne til finansiering af

sundhedsområdet og et årligt tilskud til finansiering af de regionale udviklingsopgaver.
Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for pris- og

lønudvikling.
Tilskuddet til finansiering af sundhedsområdet søges fastsat til 82.720,9 mio. kr. i 2013, og tilskud-

det til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 2.244,3 mio. kr. Heraf er 1.500
mio. kr. betinget.

Det generelle tilskud til regionerne for 2013 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalance-
princip, jf. lov om regionernes finansiering.

I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsæt-
telse. De søgte tilskudsbeløb for 2013 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov for 2013.

Generelle tilskud til regioner i 2012
De generelle tilskud til regionerne for 2012 søges reguleret med 343,2 mio. kr. som følge af Det

Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om regionernes finansiering og ‑19,0 mio. kr. som følge af
andre reguleringer.

I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsæt-
telse i 2012.

Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2012 kan specificeres således på under- og stan-
dardkonti:

§ 10.21.03. Statstilskud til regioner
10. Statstilskud til sundhedsområdet

Udgift
42 Overførselsudgifter til kommuner

og regioner
323,1 mio. kr.

20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner
1,1 mio. kr.
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Andre bevillingsforhold
Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 aftaltes at forlænge Samarbejds-

projektet for den decentrale offentlige sektor frem til 2014.
Midlerne er imidlertid ikke opført på finansloven for 2012. Der tilføres således 10 mio. kr. til kom-

munalt-statsligt samarbejdsprojekt. Dette kan specificeres således på under- og standardkonti:

§ 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner
50. Kommunalt-statsligt samarbejde

Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostnin-

ger
10,0 mio. kr.

Ud af de i alt 10 mio. kr. er de 6 mio. kr. finansieret ved nedsættelsen af bloktilskuddet til kommu-
nerne og regionerne i 2012. Statens andel af de tilførte midler vedrørende kommunalt-statsligt samar-
bejdsprojekt søges finansieret ved forbrug på reserve vedrørende merudgifter til nye bevillingsfor-
slag. Dette kan specificeres således på under- og standardkonti:

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -4,0 mio. kr.

Flere regionale IT-investeringer søges finansieret ved overførsel af 100,0 mio. kr. fra puljen til fæl-
lesregionale investeringer i sundheds-it til det regionale bloktilskud på sundhedsområdet. Midler-
ne anvendes i overensstemmelse med en udmøntningsplan for den fællesregionale IT-pulje, som
forelægges til godkendelse i den nationale bestyrelse for Sundheds-IT. Dette kan specificeres således
på under- og standardkonti:

§ 16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it
10. Fællesregionale investeringer i sundheds-it

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner
-100,0 mio. kr.

Af den samlede regulering til kommunerne og regionerne i 2012 søges en del finansieret ved for-
brug af reserven til midtvejs- og efterregulering af bloktilskuddet. Dette kan specificeres således på
under- og standardkonti:

§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktil-
skud mv.
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommuna-

le bloktilskud mv.
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -1.000,0 mio. kr.
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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 regio-
nernes finansiering.

Forelæggelse af fremskrivningsprocenten for kommunernes statsgaranterede udskrivningsgrundlag
sker under henvisning til § 7 i lov om kommunal indkomstskat, og forelæggelsen af reguleringspro-
centen for fastlæggelse af den afgiftspligtige grundværdi sker under henvisning til § 1 i lov om kom-
munal ejendomsskat.

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

e. Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at sta-
tens generelle tilskud til kommuner og regioner for finansåret 2012 fastsættes til henholdsvis
77.862,4 mio. kr. og 83.914,1 mio. kr., og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2012 optages følgende:

§ 07.11.02.50 Kommunalt-statsligt samarbejde 10,0 mio. kr.
§ 10.21.03. Statstilskud til regioner 324,2 mio. kr.
§ 10.21.11. Kommunerne -65,8 mio. kr.
§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner 1.027,4 mio. kr.
§ 16.91.04. Fællesregionale investeringer i sundheds-it -100,0 mio. kr.
§ 19.36.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med

åben uddannelse og efteruddannelse
-17,2 mio. kr.

§ 23.21.01. Miljøstyrelsen 0,5 mio. kr.
§ 23.71.01. Naturstyrelsen -0,3 mio. kr.
§ 35.11.01.10 Merudgifter ved nye bevillingsforslag -4,0 mio. kr.
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktil-

skud mv.
-1.000,0 mio. kr.

Der søges endvidere tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2012
optages følgende tekstanmærkninger under § 10:

”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til som endelig regulering vedrørende medicinga-

rantien for 2011 at reducere statstilskuddet til regionerne på sundhedsområdet med 119,0 mio. kr. i
2012. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Finansministeren bemyndiges til som følge af udmøntning af midler til tværregionale it-projekter at

hæve det regionale bloktilskud på sundhedsområdet med 100,0 mio. kr."

”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Uanset bestemmelsen i § 14, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommu-

ner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009 med senere ændringer, bemyndiges finansministe-
ren til ikke at nedsætte kommunernes statstilskud med de kommunale mindreudgifter, som følger af
visse gennemførte ændringer i den statslige regulering af kommunerne. ”
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”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Uanset bestemmelserne i lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommu-

ner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning bemyndiges økonomi- og indenrigsministe-
ren til inden den 15. oktober 2012 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse
for 2013 af en bestemt størrelse ikke vil indgå i beregningen af en eventuel nedsættelse af statstil-
skuddet til den enkelte kommune efter § 2 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved
forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

Stk. 2. Tilsagn efter stk. 1 gives efter ansøgning fra kommunen ud fra en vurdering af de strukturel-
le og aktuelle økonomiske forhold i kommunen, som tilsiger en skattemæssig tilpasning. ”

Vedrørende finansåret 2013
Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til finansiering af sund-

hedsområdet fastsættes til 82.720,9 mio. kr. i 2013, og at tilskuddet til finansiering af de regionale
udviklingsopgaver fastsættes til 2.244,3 mio. kr. Heraf er 1.500 mio. kr. betinget. På forslag til fi-
nanslov for finansåret 2013 optages således følgende:

§ 10.21.03. Statstilskud til regioner 84.965,2 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens generelle tilskud til
kommuner for finansåret 2013 fastsættes til 70.232,5 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget.
Heraf udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages
således følgende:

§ 10.21.11. Kommunerne 70.232,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2013 ydes et tilskud
til kommunerne på 892,6 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages således følgen-
de:

§ 10.21.12.80 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 892,6 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2013 ydes et tilskud
til kommunerne på 500,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages således følgen-
de:

På nyoprettet underkonto

§ 10.21.12.40 Tilskud til bedre dagtilbud 500,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestil-
skud til kommunerne i 2013 fastsættes til 14.604,2 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret
2013 optages således følgende:

§ 10.21.13.10 Beskæftigelsestilskud til kommuner 14.604,2 mio. kr.
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Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestil-
skud til kommunerne for 2011 efterreguleres med -878,1 mio. kr. i 2013. På forslag til finanslov for
finansåret 2013 optages således følgende:

§ 10.21.13.30 Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud
til kommuner

-878,1 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2013 ydes et tilskud
til kommunerne på 2.000,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages således føl-
gende:

§ 10.21.50. Løft af fysiske rammer i kommunerne 2.000,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et statsligt, ak-
tivitetsafhængigt tilskud på 2.706,9 mio. kr. i 2013 til aktivitet på sygehusområdet. På forslag til fi-
nanslov for finansåret 2013 optages således følgende:

§ 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæse-
net

2.706,9 mio. kr.

På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages følgende tekstanmærkninger under § 10:

”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til den fællesoffentlige sundheds-it løsning National Ser-

viceplatform bemyndiges finansministeren til at overføre 4,0 mio. kr. i 2013 fra kommunernes blok-
tilskud til § 16.11.01.20 Omprioriteringspulje. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.12
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 892,6 mio. kr. i

2013 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.12.40 (nyoprettet underkonto)
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele et tilskud på 500 mio. kr. til

kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kom-
munes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013, der anvendes i forbindelse med
udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2013. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.50
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2013 at fordele en tilskudsramme på 2.000 mio.

kr. til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområ-
det, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet.

Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede ind-
byggertal, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne.

11



Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunal medfinansie-
ring, overførsel af uforbrugte midler mellem årene samt deponering af overførte midler. ”

På forslag til finanslov for finansåret 2013 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:

”Tekstanmærkning ad 16.51.72
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2013 at afsætte et statsligt, aktivitetsaf-

hængigt tilskud på 2.706,9 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet. ”

”Tekstanmærkning ad 16.91.60
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at meddele endelige tilsagn om tilskud fra

kvalitetsfonden til sygehusbyggeri omfattet af regeringens foreløbige tilsagn og efterfølgende foreta-
ge løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om til-
skudsadministration, 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 regio-
nernes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse samt overførsel af
uforbrugte statslige og regionale midler. ”

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra

det korrigerede beregningsgrundlag for 2010 til 2013 udgør 10,8.

Loft over stigning i afgiftspligtige grundværdier
Endelig søges om tilslutning til, at det skøn for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i

reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 5,6 pct. Regule-
ringsprocenten udgør herefter 7,0.

København, den 13. juni 2012

BJARNE CORYDON

/ Søren Hartmann Hede

Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 21-06-2012 (udvalget med undtagelse af Dansk Folkepartis medlemmer,
der undlod at stemme).

Dansk Folkeparti har valgt at undlade at stemme i forbindelse med afstemningen om aktstykke 114 (bloktilskud-
saktstykket). Dansk Folkeparti er tilfreds med, at regeringen har vist begyndende tegn på, at man vil være mere
ansvarlig over for dansk økonomi. DF er tilfredse med regeringens ambitioner om, at kommunerne og regionerne
skal overholde de økonomiske rammer i en tid, hvor Danmark er ramt af en international finanskrise. DF har samti-
dig noteret sig med tilfredshed, at regeringen har tilsluttet sig de overordnede vækstambitioner for den offentlige
sektor, som Dansk Folkeparti sammen med den daværende VK-regering aftalte med genopretningspakken i 2010.
Men selve prioriteringen af midlerne i især kommuneaftalen for 2013 kan DF ikke tilslutte sig. Det skyldes, at der
kun er afsat ganske få midler til sundhedstilbud i nærområderne, som især de ældre borgere har brug for. Ældre og
børn kan ende med at blive sorteper som følge af aftalen. Regeringen har med aftalen ikke taget højde for den de-
mografiske udvikling, og det kan betyde, at den indgåede aftale reelt vil kunne skabe en negativ vækst i velfærden i
mange kommuner. Regeringen har desværre nedprioriteret kernevelfærden i kommunerne, selvom såvel Socialde-
mokraterne som SF før valget lovede at opprioritere kernevelfærden i kommunerne.

I forhold til regionsaftalen for 2013 finder DF det problematisk, at regeringen bl.a. nedprioriterer psykiatrien og
sender flere arbejdsbyrder over på det hårdtarbejdende sundhedspersonale rundt om i landet.

Enhedslisten mener, der burde gives flere midler til kommunerne, men accepterer, at der er tale om en lille for-
bedring i forhold til 2012. Men Enhedslisten tager forbehold for de aftaler, som er indgået mellem regeringen og
KL, som ikke er eller har været til afstemning i Folketinget. Herunder tager Enhedslisten forbehold for den moder-
niseringsaftale, som er omtalt i aktstykkets kommentarer, side 3, som angiveligt skal finde besparelser på 358 mio.
kr. i kommunerne. For det første er elementerne af moderniseringsaftalen ikke behandlet i Folketinget. For det an-
det mener Enhedslisten, at nogle af elementerne som beskrevet i tillægget til KL-aftalen peger i den forkerte reg-
ning. Det drejer sig især om forenkling af frit valg på hjemmehjælpsområdet, som er hovedfinansieringskilde i re-
geringens bidrag til spareøvelsen.
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Bilag 1
Regulering af de generelle tilskud til kommunerne

Mio. kr.
Korrigeret
pulje 2012

(12-pl)

Foreløbig
pulje 2013

(13-pl)

BO 2014
(13-pl)

BO 2015
(13-pl)

I. Overført tilskudspulje
Kommuneaftalen 2011 vedr. 2012, overført
tilskudspulje, jf. akt 154 af 23. juni 2011

77.928,2 57.646,6 57.593,0 57.593,0

Pris og lønregulering 2012-2013 - 864,7 863,9 863,9
I alt 77.928,2 58.511,3 58.456,9 58.456,9

II. Budgetgaranti
Foreløbig regulering - 3.835,8 - -
Efterregulering - 497,0 - -
Permanent regulering - 5.766,3 5.766,3 5.766,3
I alt 10.099,1 5.766,3 5.766,3

III. Lov- og cirkulæreprogram

Finansministeriet
L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital
Post (vedtaget den 6. juni 2012)

0,0 -103,0 -131,0 -244,0

I alt 0,0 -103,0 -131,0 -244,0

Justitsministeriet
Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring
af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstat-
ning fra staten til ofre for forbrydelser og
færdselsloven

-24,8 -30,1 -30,1 -30,1

I alt -24,8 -30,1 -30,1 -30,1

Social- og Integrationsministeriet
Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af
lov om social pension, lov om højeste, mel-
lemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension m.v. og lov om social service
(Højere supplerende pensionsydelse, udvi-
delse af personkredsen for invaliditetsydelse
og afskaffelse af servicebetaling for ophold i
botilbud m.v.) 1)

0,0 0,0 0,0 -5,4

Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af
lov om social service (Kontinuitet i anbrin-
gelsen m.v.) 1)

0,0 0,0 0,0 5,2
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Lov nr. 494 af 12. juni 2009 om ændring af
adoptionsloven og forskellige andre love
(Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption
af registreret partners barn fra fødslen m.v.)
1) *

0,0 0,0 0,0 -8,7

Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af
lov om social service, lov om retssikkerhed,
og administration på det sociale område og
forældreansvarsloven (Barnets Reform) 1)

0,0 0,0 0,0 2,4

Lov nr. 1631 af 22. december 2010 om æn-
dring af lov om social service (Loft over
ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1)

0,0 0,0 0,0 -9,2

Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af
lov om social pension og andre love (Førtids-
pensionsreform) 1)

0,0 0,0 0,0 -26,0

Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af
lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste
og handicapbil til familier med børn med
funktionsnedsættelse anbragt uden for hjem-
met) 1)

13,6 5,7 3,2 3,1

Lov nr. 437 af 21. maj 2012 om ændring af
integrationsloven og repatrieringsloven (Af-
skaffelse af kommunal vejledningspligt og
afskaffelse af resultattilskud i forbindelse
med repatriering)

-13,7 0,0 0,0 0,0

Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om æn-
dring af lov om social pension (Tilbagetræ-
kningsreforms indførelse af seniorførtidspen-
sion, lempet indtægtsregulering for arbejds-
indkomster og lempet beskæftigelseskrav
ved opsat pension) 1)

0,0 0,0 16,7 21,3

Lov nr. 162 af 28. februar 2012 om ændring
af lov om social service (Afskaffelse af elek-
tronisk overvågning af børn og unge og
skærpelse af kriteriet for anbringelse på si-
krede afdelinger)

-2,1 -2,5 -2,5 -2,5

Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af
lov om social service (Forhøjelse af ydelses-
loftet for tabt arbejdsfortjeneste) 1)

16,3 50,3 60,2 66,6

Lov nr. 222 af 6. marts 2012 om ændring af
lov om social service (Ledsagelse til børn og
unge mellem 12 og 15 år med funktionsned-
sættelse)

3,9 5,0 5,0 5,0

L 107 om forslag til lov om ændring af lov
om social service (Ansvaret for plejefamili-
ers efteruddannelse og supervision og parts-
status til 12-14-årige ved domsstolsprøvelse

0,2 0,3 0,3 0,3
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af sager om særlig støtte til børn og unge
mv.) (vedtaget den 22. maj 2012)
L 140 om forslag til lov om ændring af lov
om social service og lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område (Inddra-
gelse af faglige og økonomiske hensyn, fast-
sættelse af serviceniveauer, refusion for sær-
ligt dyre enkeltsager, afregningsfrister og op-
prioritering af juridisk sagkyndige i de socia-
le nævn mv.) (vedtaget den 22. maj 2012)

-183,0 -557,2 -557,2 -557,2

L 141 om forslag til lov om ændring af lov
om social service (Styrkelse af indsatsen
over for familier med børn, der har behov for
særlig støtte) (vedtaget den 22. maj 2012)

3,0 8,1 10,3 10,3

Vejledning nr. 3 til serviceloven om særlig
støtte til børn og unge og deres familier
(Hjælpemidler og boligindretning til anbrag-
te børn med funktionsnedsættelse)

4,2 2,8 2,8 2,8

Bekendtgørelse nr. 1397 af 21. december
2011 om kvalitetsstandarder og frit valg af
leverandør af personlig og praktisk hjælp
m.v. (Forenkling af kommunalbestyrelsens
prisberegning)

-22,2 -22,5 -22,5 -22,5

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til
borgerstyret personlig assistance efter ser-
viceloven

9,3 14,1 14,1 14,1

I alt -170,5 -495,9 -469,6 -500,4

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Lov nr. 1387 af 18. december 2011 om æn-
dring af sundhedsloven (Ophævelse af regler
om egenbetaling for behandling med kunstig
befrugtning, refertilisation og sterilisation i
det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebi-
stand m.v.)

108,9 110,5 110,5 110,5

Lov nr. 327 af 18. april 2011 om ændring af
sundhedsloven (Specialiseret behandling på
Øfeldt Centret) - befordring

-1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Puljen hurtigere hjælp til børn og unge med
psykiske lidelser

2,0 3,2 2,5 2,5

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbe-
handling i praksissektoren for særligt udsatte
persongrupper 1)

3,0 6,1 6,1 6,1

Pulje til styrkelse af den nære psykiatri 2,0 2,0 2,0 2,0
Pulje til flere sengepladser i psykiatrien 2,0 4,1 4,1 4,1
Pulje til styrket samarbejde mellem behand-
lingspsykiatrien og almen praksis

2,5 2,5 2,5 2,5

16



Implementering af rehabiliterings- og pallia-
tionsdelen af forløbsprogram for kræft
(Kræftplan III)

24,0 32,5 32,5 32,5

Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiag-
nosticerede

1,3 1,3 1,3 1,3

Korrektion vedr. kvalitetssikring af den læ-
gefaglige stofmisbrugsbehandling

-1,2 -0,6 -0,6 -0,6

Opfølgning på DUT-aftale vedr. Patientom-
buddet

0,4 0,2 0,2 0,0

Bekendtgørelse nr. 521 af 4. juni 2012 om
økonomiske rammer for frit valg til private
specialsygehuse m.v. og økonomisk ramme
for specialiseret ambulant behandling på
Øfeldt Centrene

6,4 3,9 0,0 0,0

Tilbagebetaling af kommunal medfinansie-
ring fra satspuljen 2008-2011

-1,5 0,0 0,0 0,0

Lov nr. 1388 af 28. december 2011 om æn-
dring af sundhedsloven (driftsoverenskomst
og økonomisk ramme for specialiseret ambu-
lant behandling på Øfeldt Centret)

-14,9 -15,1 -15,1 -15,1

I alt 133,9 149,6 145,0 144,8

Beskæftigelsesministeriet
Bekendtgørelse nr. 829 af 5. juli 2011 om
forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov
om sygedagpenge

3,0 0,0 0,0 0,0

Lov nr. 153 af 28. februar 2012 om ændring
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og
forskellige andre love (Forenkling af beskæf-
tigelsesindsatsen)

4,8 -0,9 -0,9 -0,9

Lov nr. 154 af 28. februar 2012 om ændring
af lov om sygedagpenge og barselsloven
(Forenkling af indsatsen for syge- og barsels-
dagpengemodtagere, aftale om ret til syge-
dagpenge fra 1. fraværsdag for selvstændige
erhvervsdrivende med langvarig eller kronisk
lidelse m.v.)

-2,1 -2,8 -2,8 -2,8

Lov nr. 152 af 28. februar 2012 om ændring
af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
Arbejdsmarkedets Tillægspension samt lov
om retssikkerhed og administration på det
sociale område (Forenkling af reglerne om
optagelse og overflytning samt afskaffelse af

0,3 0,0 0,0 0,0
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kombinationsforsikring og uddannelsesydel-
se m.v.)
Bekendtgørelse nr. 787 af 27. juni 2011 om
ændring af bekendtgørelse om en aktiv be-
skæftigelsesindsats

4,1 0,0 0,0 0,0

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om æn-
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efter-
lønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og
tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 1)

0,0 0,0 63,9 175,3

Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om æn-
dring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af
fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelses-
periode og tilbagebetaling af fleksydelsebi-
drag m.v.)

0,9 0,0 0,0 0,0

Lov nr. 1364 af 28. december 2011 om æn-
dring af lov om en aktiv socialpolitik, inte-
grationsloven, lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om individuel boligstøtte og
forskellige andre love (Ophævelse af start-
hjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kro-
ners nedsættelsen, 225-timers reglen og in-
troduktionsydelse m.v.)

-27,9 -28,3 -28,3 -28,3

Lov nr. 268 af 27. marts 2012 om ændring af
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Æn-
dring af tidspunktet for gentagen aktivering
for ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere og nedsættelse af varig-
hedskrav til ret og pligt tilbud)

-4,7 -3,5 -3,5 -3,5

Lov nr. 269 af 27. marts 2012 om Ændring af
lov om sygedagpenge (Ændring af frist for
anmeldelse af sygefravær samt mere effektiv
udsendelse af oplysningsskema)

-2,6 -5,2 -5,2 -5,2

Lov nr. 377 af 28. april 2012 om ændring af
lov om ferie og lov om et indkomstregister
(Erstatningsferie for sygdom under ferien,
samtidighedsferie for medhjælp i en privat
husstand og personer, som er omfattet af for-
skerordningen, og indberetning til indkomst-
registeret m.v.)

2,1 4,3 4,3 4,3

Lov nr. 267 af 27. marts 2012 om ændring af
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlæn-
gelse af dagpengeperioden og ferie til kon-
tanthjælpsmodtagere)

1,5 0,7 0,0 0,0

Lov nr. 473 af 30. maj 2012, Lov om en 2-
årig forsøgsordning om jobpræmie til kon-

0,4 0,8 0,7 0,0
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tanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed
m.v.
Bekendtgørelse nr. 1011 af 31. oktober 2011
om forsøgsordninger efter lov om ansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats, lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats og lov om sygedagpenge

-0,3 0,0 0,0 0,0

Lov nr. 476 af 30. maj 2012 om ændring af
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov
om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik,
integrationsloven og lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
(Mindre intensiv indsats, udvidelse af Be-
skæftigelsesrådets opgaver m.v.)

-1,1 -3,8 -3,8 -3,8

Konsekvenser af Ankestyrelsens principafgø-
relse 164

2,4 0,0 0,0 0,0

Bekendtgørelse nr. 311 af 30. marts 2012 om
forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,
lov om an aktiv beskæftigelsesindsats og lov
om sygedagpenge

-0,4 0,0 0,0 0,0

Konsekvenser af Ankestyrelsens afgørelse
(pensionsmodregning)

0,6 0,0 0,0 0,0

I alt -19,0 -38,7 24,4 135,1

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser
Udmøntning af afsatte midler under Finans-
lovens § 19.36.07.80. Praksisnær lederud-
dannelse

14,4 0,0 0,0 0,0

I alt 14,4 0,0 0,0 0,0

Kulturministeriet
Lov nr. 444 af 23. maj 2012 om ændring af
lov om indhentelse af børneattest i forbindel-
se med ansættelse af personale m.v. og folke-
oplysningsloven (Udvidelse af børneattest-
ordningen)

0,2 0,2 0,2 0,2

I alt 0,2 0,2 0,2 0,2

Miljøministeriet
Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december
2011 om støj fra vindmøller

0,2 0,2 0,2 0,2

Lov nr. 553 af 1. juni 2011 om Grøn Vækst
samleloven samt Bekendtgørelse nr. 1208 af
15. december 2011 om ikrafttræden af miljø-
mål og indsatsprogrammer og prioriteringer

0,0 70,1 70,1 70,1
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m.v. i vandplanerne for planperiode
2010-2015
Bekendtgørelse nr. 358 af 20. april 2012 om
ændring af bekendtgørelse om svømmebad-
sanlæg mv. og disses vandkvalitet

0,1 0,0 0,0 0,0

Bekendtgørelse nr. 1117 af 25. november
2011 om kommunalbestyrelsernes Natura
2000-handleplaner samt bekendtgørelse nr.
1114 af 25. november 2011 om ikrafttræden
af målsætning og indsatsprogram i Natura
2000-planerne for planperiode 2010-2015

0,0 37,5 37,5 37,5

Cirkulære nr. 14 af 3. februar 2012 om ind-
beretninger om jordforureninger

0,2 0,2 0,2 0,2

Bekendtgørelse nr. 382 af 25. april 2012 om
vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af
havbrug beliggende længere end 1 sømil fra
kysten

0,0 0,0 -0,2 0,0

I alt 0,5 108,0 107,8 108,0

Transportministeriet
L136 om forslag til lov om ændring af lov
om jernbane og lov om offentlige veje (Af-
gifter, gebyrer, internationale vedtagelser,
godkendelse af uddannelsessteder m.v.)

-0,3 -0,5 -0,5 -0,5

Lov nr. 285 af 27. marts 2012 om ændring af
lov om havne (Udvidelse af forretningsmu-
ligheder mv.)

-0,2 -0,3 -0,3 -0,3

I alt -0,5 -0,8 -0,8 -0,8

I alt, lov- og cirkulæreprogram -65,8 -410,7 -354,1 -387,2

IV. Andre reguleringer
Balancetilskud - 2.036,8 - -
Sundheds-IT - -4,0 - -
Pulje til fælleskommunale investeringer - - - 30,5
Kommunal medfinansiering af Den Digitale
dokumentboks og NemSMS

- - - 1,0

Kommunal medfinansiering af brugerrettig-
hedsstyringsprojektet

- - - 4,5

Kommunal medfinansiering af NemID - - - 10,5
I alt, andre reguleringer 0,0 2.032,8 0,0 46,5

Total 77.862,4 70.232,5 63.869,1 63.882,5

*) 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 2
Regulering af kommunernes beskæftigelsestilskud

Mio. kr.
Endeligt til-
skud 2011

(11-pl)

Foreløbigt til-
skud 2012 (12-

pl)

Foreløbigt til-
skud 2013 (13-

pl)

BO 20141)

(13-pl)
BO 20151)

(12-pl)

Foreløbigt beskæftigelsestilskud, jf. akt
154 af 23. juni 2011

13.473,2 14.078,4 - - -

Efterregulering -878,1 - - - -
Midtvejsregulering - 1.027,4 - - -
Fastsættelse af beskæftigelsestilskud,
juni 2012

12.595,1 15.105,8 14.604,2 14.317,9 14.110,7

1) Skønnene for beskæftigelsestilskuddet i budgetoverslagsårene er baseret på de statslige forudsætninger, der
ligger til grund for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2013.
Anm. : Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
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Bilag 3
Regulering af statstilskud til regioner til sundhedsområdet

Mio. kr.
Korrigeret
pulje 2012

(12-pl)

Foreløbig
pulje 2013

(13-pl)

BO 2014
(13-pl)

BO 2015
(13-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 154 af 23. juni
2011

81.356,6 81.455,6 81.551,7 81.551,7

Pris og lønregulering 2012-2013 - 977,5 978,6 978,6
I alt 81.356,6 82.433,1 82.530,3 82.530,3

II. Lov- og cirkulæreprogram

Finansministeriet
L 160 om forslag til lov om Offentlig
Digital Post (vedtaget den 6. juni 2012)

0,0 -16,0 -36,0 -78,0

I alt 0,0 -16,0 -36,0 -78,0

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Indførelse af vaccination mod livmoder-
halskræft (Honorarer) 1)

6,1 0,0 0,0 0,0

Retningslinjer for indsatslederuddannel-
sen

0,0 0,0 0,0 -0,3

Lov nr. 1387 af 18. december 2011 om
ændring af sundhedsloven (Ophævelse
af regler om egenbetaling for behand-
ling med kunstig befrugtning, refertili-
sation og sterilisation i det offentlige
sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.)

104,1 105,3 105,3 105,3

Lov nr. 327 af 18. april 2011 om æn-
dring af sundhedsloven (Specialiseret
behandling på Øfeldt Centret) - befor-
dring

2,0 2,0 2,0 2,0

Lov nr. 164 af 28. februar 2012 om æn-
dring af sundhedsloven (Tilskud til
tandbehandling til personer med med-
fødte sjældne sygdomme)

21,9 22,2 22,2 22,2

Tilbud om gratis HPV-vaccination til
piger i alderen 19 – 26 år*

18,9 19,2 0,0 0,0

Tilbud om gratis MFR-vaccination til
unge voksne, der ikke er vaccineret og
ikke har haft mæslinger

1,9 0,0 0,0 0,0
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Bekendtgørelse om tilskud til psykolog-
behandling i praksissektoren for særligt
udsatte persongrupper 1)

27,0 54,6 54,6 54,6

Øget adgang til specialiseret palliativ
behandling og rådgivning (Kræftplan
III)

4,0 8,1 8,1 8,1

Implementering af rehabiliterings- og
palliationsdelen af forløbsprogram for
kræft (Kræftplan III)

6,0 8,1 8,1 8,1

Diagnostiske pakkeforløb (Kræftplan
III)

85,0 86,0 86,0 86,0

Udligning vedr. behandling af bløderpa-
tienter

0,0 -79,7 0,0 0,0

L138 om forslag til lov om ændring af
kunstig befrugtning i forbindelse med
lægelig behandling, diagnostik og forsk-
ning m.v., børneloven og lov om adopti-
on (Udvidelse af lov om kunstig be-
frugtnings anvendelsesområde, mulig-
hed for anonym og ikkeanonym æg- og
sæddonation i forbindelse med behand-
ling med kunstig befrugtning, fastslåelse
af faderskab i forbindelse med kunstig
befrugtning, adoption af registreret part-
ners barn og fremmøde i adoptionssager
m.v. (vedtaget den 8. juni 2012).

0,5 0,5 0,5 0,5

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

0,0 39,3 227,1 235,4

L181 om forslag til lov om overførsel af
forsknings- og rådgivningscenter for ge-
netik, synshandicap og mental retarde-
ring Kennnedy Centret til Region Ho-
vedstaden

11,7 22,2 21,9 21,7

Opfølgning på DUT-aftale vedr. Patient-
ombuddet

7,3 4,0 4,0 0,0

Bekendtgørelse nr. 521 af 4. juni 2012
om økonomiske rammer for frit valg til
private specialsygehuse m.v. og økono-
misk ramme for specialiseret ambulant
behandling på Øfeldt Centrene.

18,7 11,3 0,0 0,0

Behandling af PKU-patienter med læge-
midlet KUVAN

10,0 20,2 20,2 20,2

Lov nr. 1388 af 28. december 2011 om
ændring af sundhedsloven (driftsoveren-
skomst og økonomisk ramme for spe-
cialiseret ambulant behandling på
Øfeldt Centret)

14,9 15,1 15,1 15,1
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I alt 340,0 338,4 575,1 578,9

Beskæftigelsesministeriet
Lov nr. 377 af 28. april 2012 om æn-
dring af lov om ferie og lov om et ind-
komstregister (Erstatningsferie for syg-
dom under ferien, samtidighedsferie for
medhjælp i en privat husstand og perso-
ner, som er omfattet af forskerordnin-
gen, og indberetning til indkomstregi-
steret m.v.)

0,1 0,1 0,1 0,1

I alt 0,1 0,1 0,1 0,1

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser
Udmøntning af afsatte midler under Fi-
nanslovens § 19.36.07.80. Praksisnær
lederuddannelse

2,8 0,0 0,0 0,0

I alt 2,8 0,0 0,0 0,0

Kulturministeriet
Lov nr. 444 af 23. maj 2012 om æn-
dring af lov om indhentelse af børneat-
test i forbindelse med ansættelse af per-
sonale m.v. og folkeoplysningsloven
(Udvidelse af børneattestordningen)

0,1 0,1 0,1 0,1

I alt 0,1 0,1 0,1 0,1

Transportministeriet
Bekendtgørelse nr. 1176 af 12. decem-
ber 2011 om energi- og miljøkrav til ta-
xier m.v.

-0,9 -1,7 -2,3 -2,3

I alt -0,9 -1,7 -2,3 -2,3

I alt, lov- og cirkulæreprogram 342,1 320,9 537,0 498,8

III. Andre reguleringer
Regulering af generelt statstilskud af
hensyn til en balanceret udvikling af
den regionale økonomi

- -33,1 -33,1 -33,1

Udmøntning af midler til tværregionale
it-projekter

100,0

Medicingaranti 2011, endelig -119,0 - - -
Regional medfinansiering af Den Digi-
tale dokumentboks og NemSMS

- - - 1,0

Regional medfinansiering af brugerret-
tighedsstyringsprojektet

- - - 2,3
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Regional medfinansiering af NemID - - - 10,4
I alt, andre reguleringer -19,0 -33,1 -33,1 -19,4

Total 81.679,7 82.720,9 83.034,2 83.009,7
*) 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 4
Regulering af statstilskud til regioner til udviklingsopgaver

Mio. kr.
Korrigeret
pulje 2012

(12-pl)

Foreløbig
pulje 2013

(13-pl)

BO 2014
(13-pl)

BO 2015
(13-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 154 af 23. juni
2011

2.233,3 2.233,3 2.233,3 2.233,3

Pris og lønregulering 2012-2013 - 26,8 26,8 26,8
I alt 2.233,3 2.260,1 2.260,1 2.260,1

II. Lov- og cirkulæreprogram

Miljøministeriet
Lov nr. 1273 af 21. december 2011 om
ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov
om planlægning og forskellige andre lo-
ve (Digital annoncering, obligatorisk di-
gital kommunikation, afskæring af kla-
geadgang m.v.)

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Cirkulære nr. 14 af 3. februar 2012 om
indberetninger om jordforureninger

0,1 0,1 0,1 0,1

I alt -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Transportministeriet
L136 om forslag til lov om ændring af
lov om jernbane og lov om offentlige
veje (Afgifter, gebyrer, internationale
vedtagelser, godkendelse af uddannel-
sessteder m.v.)

0,8 1,5 1,5 1,5

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens ge-
byrer på jernbaneområdet m.v.

0,6 0,8 0,8 0,8

I alt 1,4 2,3 2,3 2,3

I alt, lov- og cirkulæreprogram 1,1 2,0 2,0 2,0

III. Andre reguleringer
Regulering af generelt statstilskud af
hensyn til en balanceret udvikling af
den regionale økonomi

- -17,8 -17,8 -17,8

I alt, andre reguleringer 0,0 -17,8 -17,8 -17,8

Total 2.234,4 2.244,3 2.244,3 2.244,3
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*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.
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Bilag 5

Gennemførte ændringer i den statslige regulering, hvor der søges om hjemmel til, at DUT-
princippet kan fraviges i kommunernes favør

Beskæftigelsesministeriet
• Forenklinger af regler for beskæftigelsesindsatsen, jf. lov nr. 153 af 28. februar 2012 om ændring af

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love.
• Forenkling af indsatsen for syge- og barseldagpengemodtagere, aftale om ret til sygedagpenge fra 1.

fraværsdag for selvstændige erhvervsdrivende ved langvarig eller kronisk lidelse m.v., jf. Lov nr.154
af 28. februar 2012 om ændring af lov om sygedagpenge og barselloven.

• Forenkling af regler om rådighedsvurdering ved anden sygemelding, jf. bekendtgørelse nr. 191 af 29.
februar 2012 om rådighed for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp alene på grund af
ledighed.

• Afskaffelse af 25 timers krav for dagpengemodtagere, jf. bekendtgørelse nr. 787 af 27. juni 2011 om
ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

• Afskaffelse af flyttehjælp, jf. bekendtgørelse nr. 1404 af 28. december 2011 om en aktiv beskæftigel-
sesindsats.

Miljøministeriet
• Forenkling af regler for lokal- og kommuneplaner, jf. L 148 Forslag til lov om ændring af lov om plan-

lægning vedtaget den 29. maj 2012
• Forenklinger af reglerne i olietanksbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011

om indberetning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
• Forenkling af reglerne om annoncering, jf. lov nr. 1273 af 21. december 2011 om miljøbeskyttelse, lov

om planlægning og forskellige andre love.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
• Forenkling af regler vedrørende opmagasinering af plejeboligindbo, jf. lov nr. 517 af 5. juni 2012 om

ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene bo-
liger.

Social- og Integrationsministeriet
• Forenklinger af reglerne om adgang til tro- og loveerklæringer for genbevilling af hjælpemidler samt

afskaffelse af krav om indberetning af unges indkomst, jf. bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011 om
hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven.

Økonomi- og Indenrigsministeriet
• Forenkling af regler for annoncering, jf. bekendtgørelse nr. 779 af 24. juni 2011 om offentligt udbud

ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
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