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Finansministeriet. København, den 14. juni 2013.

a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til
kommunerne for finansåret 2014 fastsættes til 71.453,7 mio. kr., hvoraf 3.000,0 mio. kr. er betinget,
jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Heraf udgør balancetilskuddet
1.182,3 mio. kr. Udgiftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi
på forslag til finanslov for 2014.

Finansministeriet anmoder endvidere om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelses‐
tilskud til kommunerne for finansåret 2014 fastsættes til 12.634,9 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 2011 til 2014 udgør 11,4.
– at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2014 anvendes en skønnet stigning i det

kommunale udskrivningsgrundlag for 2013-2014 på 3,3 pct. Reguleringsprocenten udgør hermed
6,3.

– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med
4,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til finansiering af initiativer til opfølgning på de fælles principper
for modernisering af den offentlige sektor.

– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at anvende i alt 9,5 mio. kr. til projekter
vedrørende det lokale demokrati og at understøtte evaluering og erfaringsopsamling i forbindelse
med frikommuneforsøgene, herunder ved at yde tilskud til KL til sådanne tiltag.

– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til inden den 15. oktober 2013 at give tilsagn
til den enkelte kommune om at reducere den skattestigning for kommunen for 2014, der indgår
i beregningen af nedsættelsen af den enkelte kommunes statstilskud, jf. lov om nedsættelse af
statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning.

– at økonomi- og indenrigsministeren i den forbindelse bemyndiges til i tilskudsårene 2014-17 at
yde et tilskud til de kommuner, der nedsætter skatten for 2014.

– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 507,0 mio. kr. til
kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.

Aktstykke nr. 125 Folketinget 2012-13

AE001945



– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 905,1 mio. kr. i
2014 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 300,0 mio. kr. til
kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved
omstilling af folkeskolen.

– at finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsud‐
gifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P 1976) med ret til statslig tjeneste‐
mandspension udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 7,0 mio. kr. i 2014
og 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 til finansiering af kommunernes
andel af en forstærket udrulningsindsats i forhold til digital post.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 16,1 mio. kr. i
2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem til finansiering af kommunernes andel af
udviklingen af en mobil NemID.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i
2014, 50,0 mio. kr. i 2015 og 75,0 mio. kr. i 2016 og frem til finansiering af kommunernes andel
af grunddataprogrammet.

– 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 social- og integrationsministeren bemyndiges til i 2013 at overføre 8,5 mio. kr. fra §
15.11.79.20 Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til 15.11.30 Socialstyrelsen til finansiering
af uddannelse af medarbejdere i socialtilsynene.

– at social- og integrationsministeren bemyndiges til i 2013 at overføre 5,0 mio. kr. fra §
15.11.79.20 Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til 15.13.11.20 Socialtilsyn til finansiering
af socialtilsynenes etableringsomkostninger i 2013.

– at social- og integrationsministeren bemyndiges til i 2013 at overføre 0,3 mio. kr. fra §
15.11.79.20 Det kommunale lov- og cirkulæreprogram til 15.11.52 Udbetaling Danmark til finan‐
siering af administration af den frivillige overgang til førtidspension efter lov om social pension af
førtidspensionister i udlandet.

– at børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udmønte 20,0 mio. kr. i 2013 til kom‐
munerne mv. til finansiering af lederuddannelse og kompetenceudvikling mv. af skoleledere og
forvaltningschefer.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje kommunernes bloktilskud med 55,4 mio. kr. i 2014
som følge af mindreudgifter i VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) i
2011 og 2012.

– at finansministeren bemyndiges til at nedsætte kommunernes bloktilskud i 2014 med 12,3 mio. kr.
til medfinansiering af it-infrastrukturprojekterne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort.

– at finansministeren bemyndiges til at nedsætte kommunernes bloktilskud med 2,7 mio. kr. i 2014,
2,7 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. i 2016 til medfinansiering af projektet Patientsikker Kommune.

– at kommunernes bloktilskud for 2013 reguleres med -93,6 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 84.427,4 mio. kr., og at statens tilskud til
finansiering af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.238,1 mio. kr. for finansåret 2014, jf.
lov om regionernes finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget. Udgiftslofterne justeres med
konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi på forslag til finanslov for 2014.

I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
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– at der for 2014 afsættes et statsligt aktivitetsafhængigt tilskud til regionerne på 1.300,0 mio. kr. til
finansiering af aktivitet på sygehusområdet på landsplan.

– at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet fra 2014 og frem reguleres med 753,1 mio. kr. af
hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.

– at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling fra 2014 og frem reguleres med -24,2
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
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 inden‐
rigsministeren 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.

– at økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud på
sundhedsområdet med 2,0 mio. kr. årligt i 2014-2016 til finansiering af initiativer til opfølgning
på de fælles principper for modernisering af den offentlige sektor.

– at finansministeren bemyndiges til at nedsætte det regionale bloktilskud på sundhedsområdet med
18,4 mio. kr. i 2014 til medfinansiering af it-infrastrukturprojekterne National Serviceplatform og
Fælles Medicinkort.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 3,6 mio. kr. i 2014,
2,0 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 til finansiering af regionernes andel
af en forstærket udrulningsindsats i forhold til digital post.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 8,0 mio. kr. i 2014,
1,8 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem til finansiering af regionernes andel af
udviklingen af en mobil NemID.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2014,
10,0 mio. kr. i 2015, 15,0 mio. kr. i 2016 og 20,0 mio. kr. i 2017 og frem til finansiering af
regionernes andel af grunddataprogrammet.

– at det regionale bloktilskud hæves med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til brug for
partssamarbejde om kompetenceudvikling på det regionale specialundervisningsområde, jf. lov nr.
409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for
visse grupper af ansatte på det offentlige område.

– at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet i 2013 reguleres med 236,3 mio. kr. som følge af
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

– at det regionale bloktilskud til regional udvikling i 2013 reguleres med -2,2 mio. kr. som følge af
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 4.

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 4. juni 2013 aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for
2014. Den 13. juni 2013 indgik regeringen aftale med KL om kommunernes økonomi for 2014.
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Aftalen med KL
Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 2014 udgør 230,5 mia. kr. Hertil kommer

yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.
Aftalen indebærer en justering af de foreslåede kommunale udgiftslofter for 2014-2017, jf. forslag

til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017. Ud‐
giftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet,
på forslag til finanslov for 2014, jf. budgetlovens § 8.

Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og
indtægter for kommunerne under ét i 2014. Balancetilskuddet løftes i 2014 ekstraordinært med 3
mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Dermed udgør balancetilskuddet
1.182,3 mio. kr.

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2014 er en uændret kommu‐
nal skattefastsættelse i 2014.

Regeringen og KL er med aftalen enige om at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende
indsats i kommunerne med 300 mio. kr.

I forlængelse af folkeskolereformen løftes de kommunale serviceudgifter med 204 mio. kr. i 2014
og 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover løftes kommunernes bloktilskud ekstraordinært med 300
mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfor‐
dringer, som kommunerne står over for lokalt.

Det ekstraordinære løft af bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner
med økonomiske udfordringer. Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder relevante kriterier med
henblik på at foretage en udmelding medio august.

Herudover indgår det i folkeskolereformen, at der skal ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet
i folkeskolen. På den baggrund har regeringen afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pæda‐
goger i 2014-2020. Heraf udmøntes 700 mio. kr. til kommunerne frem mod 2020 via puljer fordelt
på baggrund af antallet af elever i kommunerne. De resterende midler afsættes i staten til afledte
taxameterudgifter mv. Der er endvidere afsat i alt 60 mio. kr. i 2013-2015 til kompetenceudvikling af
lederne på området.

Med henblik på, at enkelte kommuner kan tilpasse skatten, afsættes en ramme på 250 mio. kr.
hertil. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, som vil ligge til
grund for fordelingen af rammen for skattestigninger. Herefter ansøger kommunerne økonomi- og
indenrigsministeren 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
2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2014 nedsætter skatten.

Det er aftalt, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2014 udgør 18,1 mia. kr., hvilket er fuldt
finansieret inden for rammerne af aftalen.

I 2014 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne. Kvalitetsfondsmidlerne vil blive
fordelt som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt
deponering af uforbrugte midler ophæves. Med udmøntningen fra kvalitetsfonden og frigivelsen af
deponerede midler udgør investeringerne på kvalitetsfondsområderne i 2014 mindst 7,4 mia. kr.
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Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 65,3 mia. kr. i 2014, og at
kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 12,6 mia. kr. i
2014.

Det er lagt til grund for aftalen, at det samlede kommunale aktivitetsbestemte bidrag til regionernes
sundhedsområde i 2014 udgør 19.368,3 mio. kr.

Som led i regeringens indfrielse af moderniseringsaftalen har regeringen i 2013 og 2014 fremlagt
initiativer, som kan frigøre ressourcer i kommunerne for i alt 770 mio. kr. i 2014. Kommunerne kan
anvende de frigjorte ressourcer til at forbedre den borgernære service.

Aftalen med Danske Regioner
Der er aftalt et samlet niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter på 102,6 mia. kr. på

sundhedsområdet i 2014. Nettodriftsudgifterne på området for regional udvikling udgør 2,9 mia. kr. i
2014. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Aftalen indebærer en justering af de foreslåede regionale udgiftslofter for 2014-2017, jf. forslag
til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017. Ud‐
giftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-princippet,
på forslag til finanslov for 2014, jf. budgetlovens § 8.

Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet for 2014 og frem er øget med 753,1 mio.
kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.

Aftalen indebærer, at bloktilskuddet vedrørende regional udvikling for 2014 og frem er reduceret
med 24,2 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi.

Der er aftalt et loft for anlægsudgifterne (brutto) på 2.500 mio. kr. på sundhedsområdet i 2014. Der
er hertil forudsat investeringer på 4.600 mio. kr. i 2014 vedrørende de nye sygehuse med støtte
fra kvalitetsfonden. Der hensættes endvidere i 2014 i regionerne ved deponering 1.055 mio. kr. til
finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte. Endvidere er aftalt en deponeringsfritagelsespulje
på 300 mio. kr.

Det statslige aktivitetsbestemte tilskud til sygehusområdet udgør i 2014 1.300,0 mio. kr. Tilskuddet
udbetales á conto i starten af 2014 og opgøres endeligt ved udgangen af 1. kvartal 2015 på grundlag
af den aktivitet i regionerne i 2014, som er indberettet senest den 10. marts 2015.

Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af akti‐
vitetsbestemte bidrag udgør 19.368,3 mio. kr. i 2014. Hertil kommer reguleringer i medfør af
DUT-princippet. Regionerne vil i 2014 endvidere modtage finansiering i form af kommunernes
udviklingsbidrag, som i 2014 vil udgøre 702,8 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 2011 til 2014
udgør 11,4.

Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2014 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt uændret
lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2014-grundlaget neutraliseres virk‐
ningerne for de selvbudgetterende kommuner.

Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget (ud‐
skrivningsgrundlaget for 2011) korrigeret for virkningerne af nedsættelsen af loftet for fradragsberet‐
tigede indbetalinger til ratepension, forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, afskaffelse af fradragsret
for indbetalinger til kapitalpension og nedsættelse af personfradraget.

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grund‐
skyld. Skønnet for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhø‐
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jelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 3,3 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter
6,3.

Pris- og lønudviklingen på det kommunale område fra 2013 til 2014 er fastsat til 1,3 pct. for
serviceudgifterne (ekskl. overførsler), 1,4 pct. for de samlede udgifter (inkl. overførsler) samt til 1,6
pct. vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2014 på 1,8.

Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2013 til 2014 er på sundhedsområdet fastsat til
1,1 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 1,8 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 0,9 pct. (inkl. medicin).

Det er i aftalen forudsat, at kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2014 vil udgøre
125 kr. pr. indbygger. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvik‐
ling fra 2013 til 2014 på 0,9 pct. (inkl. medicin).

Der har siden 1993 kunnet konstateres en højere udvikling i slutlønnen for de kommunalt ansatte
med statslig tjenestemandspension end for tilsvarende grupper i staten. I forlængelse af sidste års
økonomiaftale er regeringen og KL enige om, at kommunerne fremadrettet finansierer eventuelle
pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P 1976) med ret til statslig
tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Finansie‐
ringen vil ske på individuel basis, hvor der samtidig tages højde for eventuelle ledere i gruppen. Æn‐
dringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra og med 1. juli 2013.

Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at afsætte 7 mio.
kr. til projekter vedrørende det lokale demokrati, herunder en kampagne for at øge valgdeltagelsen
frem mod kommunal- og regionsvalget i efteråret 2013. Hertil er det aftalt at afsætte 2,5 mio. kr. til
at understøtte kommunernes arbejde med systematisk evaluering og erfaringsopsamling i forbindelse
med frikommuneforsøgene.

Finansieringen sker ved anvendelse af en del af de overskydende midler fra det nedlagte Kommu‐
nale Momsfonds egenkapital, der er opgjort til 14,1 mio. kr.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at arbejde videre med konkrete initiativer som
led i en konstruktiv dialog om modernisering af den offentlige sektor. Der afsættes op til 10 mio. kr.
årligt i perioden 2014-2016, hvoraf kommunerne og staten hver finansierer op til 4 mio. kr. mens
regionerne finansierer op til 2 mio. kr.

Regionerne medfinansierer en forstærket udrulningsindsats for overgang til fuld digital kommuni‐
kation med 3,6 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017. Kom‐
munerne afholder 7,0 mio. kr. i 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017

Regionerne medfinansierer endvidere en mobil NemID med 8,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015
og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem. Kommunerne medfinansierer en mobil NemID med 16,1 mio. kr. i
2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem.

Regionerne tilslutter sig samtidig programmet vedrørende ”Gode grunddata til alle – en kilde til
vækst og finansiering” og medfinansierer programmet med 5 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i 2015, 15
mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 og frem. Kommunerne medfinansierer grunddataprogrammet
med 25,0 mio. kr. i 2014, 50,0 mio. kr. i 2015 og 75,0 mio. kr. i 2016 og frem.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om en ny digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsnet,
og parterne er enige om, at omkostninger til udvikling og drift af sundheds-it løsninger finansieres
af de parter, der opnår gevinsterne. På den baggrund er der enighed om en samlet ramme for
it-infrastrukturprojekterne National Serviceplatform og Fælles Medicinkort i 2014 på 38,4 mio. kr.,
der finansieres med 12,3 mio. kr. fra kommunerne, 18,4 mio. kr. fra regionerne og 7,7 mio. kr. fra
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staten. Endvidere afsættes i regionerne 9,6 mio. kr. til videreudvikling af de centrale services efter
nærmere aftale.

Der etableres et partssamarbejde om kompetenceudvikling på det regionale specialundervisnings‐
område, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster
og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. Til dette formål afsættes der 2,0 mio.
kr. i hvert af årene 2014 og 2015.  Regionerne udmønter midlerne til skoler/uddannelsesinstitutioner
på det regionale område, hvor ledelserne træffer beslutning om midlernes anvendelse med inspiration
fra centralt opstillede pejlemærker og efter dialog med samarbejdsudvalg/medbestemmelses- og
medindflydelsesudvalg eller andre lokale samarbejdsfora.

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 er der afsat et tilskud til kommunerne til bedre norme‐
ringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2014 udgør 507,0 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 2014 udgør tilskuddet
905,1 mio. kr., fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Som følge af mindreudgifter i VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) i
2011 og 2012 reguleres kommunernes bloktilskud med 55,4 mio. kr. i 2014.

Regeringen har i sit sundhedsudspil Mere borger, mindre patient afsat 20 mio. kr. til projektet
Patientsikker Kommune. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne afsætter i alt 8 mio.
kr. til projektet i 2014-2016. Projektet udvikles i samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og KL.

Som led i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er der afsat i alt 60 mio. kr. i 2013-2015
til kompetenceudvikling af lederne på området. Bevillingen optages under § 20. Ministeriet for
Børn og Undervisning på ny hovedkonto, § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen, af bevillingstypen
reservationsbevilling med adgang til at afgive tilsagn om tilskud med 20,0 mio. kr. årligt i perioden
2013-2015.

Generelle tilskud til kommuner i 2014
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige

kommuner et årligt generelt tilskud.
Det generelle tilskud til kommunerne for finansåret 2014 søges fastsat til 71.453,7 mio. kr., hvoraf

3.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Heraf
udgør balancetilskuddet 1.182,3 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 2014 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 tilskudsfastsættel‐
se. De søgte tilskudsbeløb for 2014 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov for 2014.

På det kommunale bloktilskud for 2014 foretages en foreløbig regulering på 3.459,4 mio. kr.
vedrørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra
2012 til 2014 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2010 til 2012 på 53,6 mio. kr.
Det kommunale bloktilskud reguleres permanent med 2.243,3 mio. kr. vedrørende udviklingen i
kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2011 til 2012.
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Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2014
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige

kommuner et årligt beskæftigelsestilskud.
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for finansåret 2014 søges fastsat til 12.634,9 mio. kr.
I vedlagte bilag 2 er givet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse. De søgte tilskudsbeløb vil

blive indarbejdet i forslag til finanslov for 2014.

Generelle tilskud til kommuner i 2013
De generelle tilskud til kommunerne for 2013 søges reguleret med -93,6 mio. kr. som følge af

Det Udvidede Totalbalanceprincip mv., 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 i
2013.

Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2013 kan specificeres således på under- og
standardkonti:

§ 10.21.11. Kommunerne
20. Statstilskud til kommuner
Udgift

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner -93,6 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud til kommuner i 2013
Beskæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2013 søges reguleret med -1.007,5 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 2012 efterreguleret med -923,8 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 i 2013.
Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2013 kan specificeres således på under- og

standardkonti:
På nyoprettet underkonto:

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

kommuner
Udgift

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner -1.007,5 mio. kr.

§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestil‐

skud
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner -923,8 mio. kr.
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Generelle tilskud til regioner i 2014
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 84.427,4 mio. kr. i 2014, og tilskud‐

det til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 2.238,1 mio. kr. Heraf er 1.500
mio. kr. betinget.

Det generelle tilskud til regionerne for 2014 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 2014 vil blive indarbejdet i forslag til finanslov for 2014.

Generelle tilskud til regioner i 2013
De generelle tilskud til regionerne for 2013 søges reguleret med 234,1 mio. kr. som følge af Det

Udvidede Totalbalanceprincip mv., jf. lov om regionernes finansiering.
I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsæt‐

telse i 2013.
Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2013 kan specificeres således på under- og

standardkonti:

§ 10.21.03. Statstilskud til regioner
10. Statstilskud til sundhedsområdet
Udgift

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 236,3 mio. kr.
20. Statstilskud til udviklingsområder
Udgift

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner -2,2 mio. kr

Andre bevillingsforhold
Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 er det aftalt at anvende en

del af de overskydende midler fra det nedlagte Kommunale Momsfond til projekter vedrørende det
lokale demokrati og evaluering af frikommuneforsøgene. Dette kan specificeres således på under- og
standardkonti:

§ 10.21.42. Midler fra Det Kommunale Momsfondskapitalbeholdning
10. Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbe‐

holdning
Indtægt

32. Overførelsesindtægter fra kommuner og regio‐
ner

14,1 mio. kr.

Udgift
42. Overførelsesudgifter til kommuner og regio‐

ner
8,9 mio. kr.
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§ 10.11.01. Departementet
10. Almindelig virksomhed

22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 mio. kr.

Der overføres fra 15.11.79.20 Det kommunale lov- og cirkulæreprogram 13,8 mio. kr. til finansie‐
ring af uddannelse af medarbejdere i socialtilsynene samt socialtilsynenes etableringsomkostninger
og til finansiering af administration af den frivillige overgang til førtidspension efter lov om social
pension af førtidspensionister i udlandet. Dette kan specificeres således på under- og standardkonti:

§ 15.11.30. Socialstyrelsen
10. Almindelig virksomhed
Udgift

18. Lønninger 5,7 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,8 mio. kr.

§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.
20. Socialtilsyn
Udgift

46. Tilskud til anden virksomhed og investering‐
stilskud

5,0 mio. kr.

§ 15.11.52. Udbetaling Danmark
10. Udbetaling Danmark
Udgift

46. Tilskud til anden virksomhed 0,3 mio. kr.

Af den samlede regulering til kommunerne og regionerne i 2013 søges en del finansieret ved
forbrug 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 bloktilskud
mv.
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale blok‐

tilskud mv.
Udgift

49. Reserver og budgetregulering -0,7 mio. kr.

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 reguleringspro‐
centen for fastlæggelse af den afgiftspligtige grundværdi sker under henvisning til § 1 i lov om
kommunal ejendomsskat.
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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
statens generelle tilskud til kommuner og regioner for finansåret 2013 fastsættes til henholdsvis
70.138,9 mio. kr. og 85.199,3 mio. kr., og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2013 optages følgende:

Udgift Indtægt
(mio. kr.) (mio. kr.)

§ 10.11.01. Departementet 0,6
§ 10.21.03. Statstilskud til regioner 234,1
§ 10.21.11. Kommunerne -93,6
§ 10.21.13. Beskæftigelsestilskud til kommuner -1.931,3
§ 10.21.42 Midler fra Det Kommunale Momsfondska‐

pitalbeholdning 8,9 14,1
§ 15.11.30. Socialstyrelsen 8,5
§ 15.11.52. Udbetaling Danmark 0,3
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering -13,8
På nyoprettet underkonto:
§ 15.13.11.20. Socialtilsyn 5,0
§ 16.43.03. Sygesikring i øvrigt 4,4
§ 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet -7,4
På nyoprettet hovedkonto:
§ 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (Reservations‐

bev. ) 20,0
§ 20.11.79.25. Reserve til initiativer i regeringens folke‐

skolereform -20,0
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommu‐

nale bloktilskud mv. -0,7

Der søges endvidere tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013
optages følgende tekstanmærkninger under § 10:

”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. ”

”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 2013 at give tilsagn til den enkelte kommune om, at en skatteforhøjelse
for 2014 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.
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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. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.42
Af de midler i Det Kommunale Momsfonds egenkapital, som er indbetalt til staten i medfør af

§ 3, stk. 2, i lov om ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og
regioners egenproduktion mv., jf. lov nr. 1548 af 21. december 2010, bemyndiges økonomi- og
indenrigsministeren til at anvende 600.000 kr. til opfølgning på Økonomi- og Indenrigsministeriets
demokratiprojekt, at yde et tilskud til KL på 6,4 mio. kr. til projekter vedrørende det lokale demokrati
og at yde et tilskud til KL på 2,5 mio. kr. til evaluering og erfaringsopsamling i forbindelse med
frikommuneforsøgene. Der vil være adgang til at forudbetale de omtalte tilskud til KL. Økonomi- og
Indenrigsministeriet skal inddrages ved KLs nærmere udmøntning af tilskuddene.

Stk. 2. Udbetalte tilskud til KL, jf. stk. 1, vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke
gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administra‐
tionen af tilskuddene til KL efter stk. 1, herunder udbetaling af tilskud, evt. tilbagebetaling af tilskud
og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol. ”

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2013 optages følgende tekstanmærkninger under § 20:

”Tekstanmærkning ad 20.29.11 (nyoprettet hovedkonto)
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at udmønte i alt 60,0 mio. kr.
i perioden 2013-2015 til kommunerne mv. af den dertil afsatte bevilling under ny hovedkonto,

§ 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen. Bevillingen anvendes til finansiering af lederuddannelse og
kompetenceudvikling mv. for skoleledere og forvaltningschefer i forbindelse med udmøntning af
Aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

Stk. 2. Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere retningslinjer for
ordningens anvendelsesområde og administration. ”

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2013 optages følgende tekstanmærkninger under § 36:

"Tekstanmærkning ad. 36.31.01, 36.31.02. og 36.32.30.12.
Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsud‐

gifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P 1976) med ret til statslig tjeneste‐
mandspension udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37.  For ledere i
folkeskolen og P 1976 på henholdsvis statsligt skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensi‐
onsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013,
og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover.  Opkrævningen
vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013. "

Vedrørende finansåret 2014
Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til finansiering af

sundhedsområdet fastsættes til 84.427,4 mio. kr. i 2014, og at tilskuddet til finansiering af de
regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.238,1 mio. kr. Heraf er 1.500 mio. kr. betinget. På forslag
til finanslov for finansåret 2014 optages således følgende:

§ 10.21.03. Statstilskud til regioner 86.665,5 mio. kr.
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Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens generelle tilskud
til kommuner for finansåret 2014 fastsættes til 71.453,7 mio. kr., hvoraf 3.000,0 mio. kr. er betin‐
get. Heraf udgør balancetilskuddet 1.182,3 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2014
optages således følgende:

§ 10.21.11. Kommunerne 71.453,7 mio. kr.

Udgiftslofterne justeres med konsekvenserne af aftalerne om regionerne og kommunernes økonomi
på forslag til finanslov for 2014.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2014 ydes et tilskud
til kommunerne på 507,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages således
følgende:

§ 10.21.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud 507,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2014 ydes et tilskud
til de kommuner, der for 2014 gennemfører en skattenedsættelse inden for en tilskudsramme på
187,5 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages således følgende:

§ 10.21.12.60. Tilskud til kommuner, der nedsætter skatten (nyoprettet un‐
derkonto) 187,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2014 ydes et tilskud
til kommunerne på 905,1 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages således
følgende:

§ 10.21.12.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 905,1 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2014 ydes et tilskud
til kommunerne på 300,0 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages således
følgende:

§ 10.21.12.90. Tilskud til omstilling af folkeskolen (Ny underkonto) 300,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens beskæftigelsestil‐
skud til kommunerne i 2014 fastsættes til 12.634,9 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret
2014 optages således følgende:

§ 10.21.13.10. Beskæftigelsestilskud til kommuner 12.634,9 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til finanslov
for finansåret 2014 optages følgende:
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§ 16.35.02. Statens Serum Institut – Sundhedsdata og IT 30,7 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til finanslov
for finansåret 2014 optages følgende:

§ 16.51.38. Patientsikker Kommune 2,7 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et statsligt,
aktivitetsafhængigt tilskud på 1.300 mio. kr. i 2014 til aktivitet på sygehusområdet. På forslag til
finanslov for finansåret 2014 optages således følgende:

§ 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet 1.300 mio. kr.

På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages følgende tekstanmærkninger under § 10:

”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Til finansiering af regionernes bidrag til en styrket udrulningsindsats for digital post bemyndiges

finansministeren til at overføre 3,6 mio. kr. i 2014 og 2,0 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,2
mio. kr. i 2017 fra regionernes bloktilskud. Heraf overføres 1,2 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015
til § 7.12.04.10 Fællesoffentlig digitalisering, og 1,0 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr.
i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2017 til § 7.12.01.40 Digital dokumentboks og NemSMS, samt 1,4 mio. kr. i
2014 til § 7.12.07.10 Digital Signatur. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Til finansiering af regionernes bidrag til en mobil NemID bemyndiges finansministeren til at

overføre 8,0 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016 og frem fra regionernes
bloktilskud til § 7.12.07.10 Digital Signatur. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Til finansiering af regionernes bidrag til grunddataprogrammet bemyndiges finansministeren til at

reducere det regionale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015, 15,0 mio. kr. i 2016
og 20,0 mio. kr. i 2017 og frem. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Service‐

platform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 18,4 mio. kr. i 2014 fra
regionernes bloktilskud til § 16.35.02 Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.03.
Finansministeren bemyndiges til, jf. lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af

kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, at hæve
det regionale bloktilskud med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2014-2015 til brug for partssamarbejde om
kompetenceudvikling på det regionale specialundervisningsområde. ”
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”Tekstanmærkning ad 10.21.03
Til finansiering af regionernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for

modernisering af den offentlige sektor bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at overføre
1,8 mio. kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig virksomhed og 0,2 mio.
kr. i 2014 fra regionernes bloktilskud til § 10.11.46.20. Moderniseringslaboratorier”

”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til af initiativer til opfølgning på de fælles principper for

modernisering af den offentlige sektor bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at overføre
3,6 mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.10. Almindelig virksomhed og 0,4
mio. kr. i 2014 fra kommunernes bloktilskud til § 10.11.46.20. Moderniseringslaboratorier”

”Tekstanmærkning ad 10.21.11.
Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 55,4 mio. kr. i 2014

som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2011 og 2012. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til en styrket udrulningsindsats for digital post bemyndiges

finansministeren til at overføre 7,0 mio. kr. i 2014 og 3,9 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,5
mio. kr. i 2017 fra kommunernes bloktilskud. Heraf overføres 2,4 mio. kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i
2015 til § 7.12.04.10 Fællesoffentlig digitalisering, og 2,0 mio. kr. i 2014, 3,1 mio. kr. i 2015, 0,6
mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 til § 7.12.01.40 Digital dokumentboks og NemSMS, samt 2,6
mio. kr. i 2014 til § 7.12.07.10 Digital Signatur. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til en mobil NemID bemyndiges finansministeren til at

overføre 16,1 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mio. kr. i 2016 og frem fra kommunernes
bloktilskud til § 7.12.07.10 Digital Signatur. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til grunddataprogrammet bemyndiges finansministeren til

at reducere det kommunale bloktilskud med 25,0 mio. kr. i 2014, 50,0 mio. kr. i 2015, 75,0 mio. kr. i
2016 og frem. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National

Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 12,3 mio. kr. i
2014 fra kommunernes bloktilskud til § 16.35.02 Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.11
Til finansiering af kommunernes bidrag til projektet Patientsikker Kommune bemyndiges finans‐

ministeren til at overføre 2,7 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. 2016 fra
kommunernes bloktilskud til § 16.51.38. Patientsikker Kommune.

”Tekstanmærkning ad. 10.21.12.40
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 507,0 mio. kr.

til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte
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kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2014, der anvendes i forbindelse
med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2014. ”

”Tekstanmærkning ad 10.21.12.60 (Nyoprettet underkonto)
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2014-17 at yde et tilskud til

de kommuner, der for 2014 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som
den samlede nettoprovenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten,
grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 187,5 mio. kr. for 2014, 125 mio. kr. for hvert af årene 2015 og 2016
og 62,5 mio. kr. for 2017.

Stk. 3. Tilskuddet til den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2014 kan højst
udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i 2017.

Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2015-17 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
2014, 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 i årene 2015-18. ”

”Tekstanmærkning ad. 10.21.12.80
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 905,1 mio. kr. i

2014 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. ”

”Tekstanmærkning ad. 10.21.12.90 (Nyoprettet underkonto)
Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2014 at fordele et tilskud på 300 mio. kr. til

kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved
omstilling af folkeskolen. ”

På forslag til finanslov for finansåret 2014 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:

”Tekstanmærkning ad 16.51.72
Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til i 2014 at afsætte et statsligt, aktivitetsaf‐

hængigt tilskud på 1.300,0 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
foretage løbende støtteudbetaling til projekterne i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse 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. ”
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Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Herudover anmodes om tilslutning til, at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra

det korrigerede beregningsgrundlag for 2011 til 2014 udgør 11,4.

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 3,3 pct. Regule‐
ringsprocenten udgør herefter 6,3.

København, den 14. juni 2013

Bjarne Corydon

/ Søren Hartmann Hede

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 28-06-2013 (udvalget med undtagelse af Dansk Folkepartis medlemmer,
der stemte hverken for eller imod, og Enhedslistens medlemmer, der stemte imod aktstykket).
Dansk Folkeparti har valgt at stemme hverken for eller imod i forbindelse med afstemningen om aktstykke 125
(bloktilskudsaktstykket).
Dansk Folkeparti anerkender aftalesystemet mellem staten og KL, men DF finder ikke, at det er forsvarligt, at
man som udgangspunkt har indlagt en realvækst i det offentlige forbrug i 2014 på kun 0,4 pct. Det er en markant
sænkelse i forhold til det, kommunerne tidligere har været stillet i udsigt.
Den økonomiske politik vil kunne mærkes i den offentlige sektor. Kommunerne har allerede fået fjernet milliarder,
som ellers var målrettet kernevelfærdsområderne.
I forbindelse med 2020-planen, som Dansk Folkeparti lavede sammen med Venstre og Konservative i 2011 før
folketingsvalget, lagde DF et niveau for den offentlige realvækst frem til 2020 på 0,8 pct. årligt. Det niveau finder
DF stadig er det rigtige for at sikre især ældre- og sundhedsområdet i takt med den demografiske udvikling, som vil
betyde flere ældre og flere sundhedsudgifter frem mod 2020.
Dansk Folkeparti havde i øvrigt prioriteret ekstra midler til den offentlige sektor - herunder kommunerne - i
forbindelse med Vækstplan DK i foråret, men her valgte et politisk flertal uden om Dansk Folkeparti i stedet at
prioritere en lempelse af selskabsskatten.
De økonomiske vismænd har i øvrigt i deres efterårsrapport i 2012 argumenteret for at en neutral udvikling i den
offentlige service kræver offentlig realvækst frem til 2020 på årligt omkring 0,9 pct.
På den baggrund stemmer Dansk Folkeparti hverken for eller imod aktstykke 125.
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Bilag 1
Regulering af de generelle tilskud til kommunerne

Mio. kr.
Korrigeret

pulje 2013

Foreløbig

pulje 2014
BO 2015 BO 2016

(13-pl) (14-pl) (14-pl) (14-pl)

I. Overført tilskudspulje
Kommuneaftalen 2012 vedr. 2013, overført
tilskudspulje, jf. akt 114 af 21. juni 2012 70.232,5 63.869,1 63.882,5 63.882,5

Pris og lønregulering 2013-2014 - 894,2 894,4 894,4
I alt 70.232,5 64.763,3 64.776,9 64.776,9

II. Budgetgaranti
Foreløbig regulering - 3.459,4 - -
Efterregulering - 53,6 - -
Permanent regulering - 2.243,3 2.243,3 2.243,3
I alt - 5.756,3 2.243,3 2.243,3

III. Lov- og cirkulæreprogram

Skatteministeriet
Lov nr. 922 af 18. september 2012 om æn‐
dring af pensionsbeskatningsloven og for‐
skellige andre love

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

Lov nr. 920 af 18. september 2012 om
ændring af ligningsloven, lov om børne-
ungeydelse og personskatteloven1)

- 0,3 0,2 0,2

I alt -5,0 -4,8 -4,9 -4,9

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Lov nr. 1226 af 18. december 2012 om
ophævelse af lov om fremme af frit valg
for borgerne ved levering af serviceydelser
i kommuner

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

Lov nr. 1252 af 18. december 2012 om
ændring af lov om kommunernes styrelse,
regionsloven, lov om valg til Folketinget,
lov om valg af danske medlemmer til Euro‐
pa-Parlamentet og lov om kommunale og
regionale valg

0,4 0,4 0,4 0,4

I alt -2,7 -2,7 -2,7 -2,7
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Justitsministeriet
Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlig‐
hed i forvaltningen (Offentlighedsloven),
Lov nr. 638 af 12. juni 2013 om ændring
af forvaltningsloven og retsplejeloven (Æn‐
dringer i lyset af lov om offentlighed i for‐
valtningen) og lov nr. 639 af 12. juni 2013
om ændring af forskellige lovbestemmelser
om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i
lyset af lov om offentlighed i forvaltningen
og af ændringer i forvaltningsloven og rets‐
plejeloven).

- 33,6 33,6 33,6

I alt - 33,6 33,6 33,6

Forsvarsministeriet
BEK nr. 41 af 21. januar 1998 med senere
ændringer. Bekendtgørelse om personel i
redningsberedskabet

(Personelbekendtgørelsen)

- -1,6 -1,6 -1,6

Regulering vedr. etablering af fælles ind‐
køb og indkøbsfunktion for det statslige
og det kommunale redningsberedskab, jf.
politisk aftale om redningsberedskabet for
2013-2014 af 12. november 2012

-4,7 -6,9 -8,9 -10,8

I alt -4,7 -8,5 -10,5 -12,4

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af
lov om teknologioverførsel m.v. ved offent‐
lige forskningsinstitutioner og lov om al‐
mene boliger m.v. (Universitetsnære gæste‐
forsker- og ungdomsboliger samt serviceer‐
hverv m.v. på universiteterne)

- - - 2,1

Lov nr. 270 af 19. marts 2013 om ændring
af lov om leje, lov om midlertidig regu‐
lering af boligforholdene, lov om leje af
erhvervslokaler m.v. og lov om almene
boliger m.v. (Kommunal indbringelse af
sager for huslejenævnene, udvidelse af fra‐
kendelsesordningen, forhåndsgodkendelse
af lejen for i ejer- og andelsboliger og ud‐
lejning af almene boliger til virksomheder
m.v.)1)

- -0,5 -0,5 -0,6

Lov nr. 271 af den 19. marts 2013 om æn‐
dring af lov om almene boliger m.v. (Frem‐ 6,6 7,1 7,1 6,8
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rykket underretning om boligsocialt anviste
lejere)
I alt 6,6 6,6 6,6 8,3

Social- og Integrationsministeriet
Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring
af lov om social pension, lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og alminde‐
lig førtidspension m.v. og lov om social
service (Højere supplerende pensionsydel‐
se, udvidelse af personkredsen for invalidi‐
tetsydelse og afskaffelse af servicebetaling
for ophold i botilbud m.v.)1)

- - - -5,1

Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om æn‐
dring af lov om social service (Kontinuitet
i anbringelsen m.v.)1)

- - - 5,0

Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om
ændring af lov om social service (Loft over
ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)1)

- - - -7,3

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

- - - 2,5

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

- - - -26,4

Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring
af lov om social service (Tabt arbejdsfortje‐
neste og handicapbil til familier med børn
med funktionsnedsættelse anbragt uden for
hjemmet)

- - - 3,9

Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om
ændring af lov om social pension (Tilba‐
getrækningsreforms indførelse af seniorfør‐
tidspension, lempet indtægtsregulering for
arbejdsindkomster og lempet beskæftigel‐
seskrav ved opsat pension)1)

- - - -2,3

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

- - - 5,2
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Lov nr. 928 af 18. september 2012 om æn‐
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om
social pension og andre love (Ændret re‐
gulering af forskellige indkomstoverførsler
i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den
supplerende pensionsydelse og pensionstil‐
læg til folkepensionister)1)

- - -3,5 -33,5

Lov nr. 218 af 5. marts 2013 om ændring af
lov om højeste, mellemste, forhøjet almin‐
delig og almindelig førtidspension m.v., lov
om social pension og lov om individuel bo‐
ligstøtte (Frivillig overgang til førtidspen‐
sion efter lov om social pension)

15,3 6,1 5,6 5,6

Lov nr. 650 af 12. juni 2013 om ændring
af integrationsloven og lov om ansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigel‐
sesindsats (Tilbud om en integrationsplan,
helbredsmæssig vurdering af nyankomne
flygtninge m.v.)

5,7 11,6 11,6 11,6

Lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af
lov om social service (Beskyttelse af børn
og unge mod overgreb m.v.)

23,8 63,3 63,3 63,3

Lov nr. 608 af 12. juni 2013 om socialtil‐
syn - 44,9 44,1 37,5

Efterregulering af BPA som følge af lov nr.
549 af 17. juni 2008 om ændring af lov om
social service og lov om friskoler og pri‐
vate grundskoler m.v. (Forældres udførelse
af hjælp til børn i hjemmet m.m., udvide‐
de beføjelser til Ankestyrelsen og de socia‐
le nævn, borgerstyret personlig assistance,
styrket indsats over for kvinder og børn på
krisecentre m.v.)

-5,4 -1,8 -1,8 -1,8

Lov nr. 1399 af 23. december 2012 om æn‐
dring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud
til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede
lejere)

83,9 85,1 85,1 85,1

Lov nr. 1398 af 23. december 2012 om æn‐
dring af lov om børnetilskud og forskuds‐
vis udbetaling af børnebidrag og lov om en
børne- og ungeydelse (Særligt børnetilskud
til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af
optjeningsprincippet for ret til børne- og
ungeydelse og børnetilskud)

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

21



Lov nr. 495 af 21. maj 2013 om ændring af
lov om social service og lov om retssikker‐
hed og administration på det sociale områ‐
de (Kriminalpræventive sociale indsatser)1)

0,7 1,6 1,6 1,6

I alt 124,1 211,3 206,1 145,0

Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse
Korrektion vedr. flere opsøgende og udgå‐
ende teams i psykiatrien - -6,8 -6,8 -6,8

Ændring af bekendtgørelse om driftsover‐
enskomster mellem regionsråd og selvejen‐
de hospicer1)

4,6 - - -

Landsdækkende screening for tyk- og en‐
detarmskræft (Kræftplan III)1) - 58,0 60,1 2,2

Bekendtgørelse nr. 663 af 25. juni 2012 om
tilskud til psykologbehandling i praksissek‐
toren for særligt udsatte persongrupper1)

- - - -6,2

Pulje til behandling af personer med spise‐
forstyrrelser 1,6 0,8 0,8 -

Lov nr. 1400 af 23. december 2012 om
ændring af lov om social service og sund‐
hedsloven (Samling af høreapparatområdet
i sundhedsloven og ændret tilskud til høre‐
apparater)

-577,5 -585,6 -585,6 -585,6

Lov nr. 1260 af 18. december 2012 om
ændring af sundhedsloven (Ophævelse af
pensionisters tilskud til håndkøbslægemid‐
ler)

-3,5 -7,1 -7,1 -7,1

Fælles udmøntningsplan for den nationale
handlingsplan for den ældre medicinske
patient

22,7 23,0 23,0 -

Lov nr. 62 af 29. januar 2013 om ændring
af sundhedsloven (Økonomisk støtte til
tandproteser til personer med epilepsi)

0,8 0,8 0,8 0,8

Lov nr. 1259 af 18. december 2012 om æn‐
dring af sundhedsloven og apotekerloven
(Regelforenkling i den kommunale tand‐
pleje og ændring af kompetenceregler om
apotekeres udnævnelse mv.)

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

Opsigelse fra Frankrig og Nederlandene af
aftalerne om delvis undladelse af mellem‐
statlig refusion af udgifter efter EF-retten

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

Pulje til styrket indsats for unge med hjer‐
neskade 3,2 1,5 1,5 -

I alt -550,2 -518,5 -516,4 -605,8
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Beskæftigelsesministeriet
Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013
om projekterende og rådgiveres pligter
m.v. efter lov om arbejdsmiljø, Bekendtgø‐
relse nr. 114 af 5. februar 2013 om ændring
af bekendtgørelse om godkendelse af udby‐
dere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddan‐
nelser, Bekendtgørelse nr. 115 af 5. februar
2013 om ændring af bekendtgørelse om
bygge- og anlægsarbejde, Bekendtgørelse
nr. 116 af 5. februar 2013 om ændring af
bekendtgørelse om samarbejde om sikker‐
hed og sundhed og Bekendtgørelse nr. 117
af 5. februar 2013 om bygherrens pligter.

3,1 3,5 3,5 3,5

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om
ændring af lov om en aktiv beskæftigelses‐
indsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om
social pension og forskellige andre love
(Reform af førtidspension og fleksjob, her‐
under indførelse af ressourceforløb, rehabi‐
literingsteam, fleksløntilskud m.v.)1)

-125,0 -213,0 -245,6 -272,2

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. og flere andre love (Forhøjelse af ef‐
terlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode
og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)1)

- - - 193,1

Lov nr. 1346 af 21. december 2012 om
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Midler‐
tidig ændring af kommunernes medfinan‐
siering af arbejdsløshedsdagpenge og kon‐
tanthjælp)

-16,7 -16,9 - -

Lov nr. 357 af 9. april 2013 om ændring af
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov
om digital indberetningsløsning til brug for
anmeldelse af sygefravær samt anmodning
om refusion af sygedagpenge og dagpenge
efter barselloven, lov om sygedagpenge og
barselloven (Digital kommunikation om til‐
skudsordninger m.v.)

- -16,7 -16,7 -16,7

Enklere procedure for regulering af syge‐
dagpenge ved årsskiftet (Afbureaukratise‐
ring).

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

Lov nr. 1379 af 23. december 2012 om
ændring af lov om seniorjob og lov om ar‐
bejdsløshedsforsikring m.v. (Ret til senior‐

293,1 345,0 344,7 344,7
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job til medlemmer, der er født i perioden
fra den 1. juli 1955 til og med den 31.
december 1957)
Bekendtgørelse nr. 972 af 2. oktober 2012
om ophævelse af bekendtgørelse om tilsyn
med kommunernes overholdelse af regler‐
ne om de sagsbehandlingsskridt, som kom‐
munerne skal foretage ved jobsamtaler i
henhold til bekendtgørelse om matchvurde‐
ring (visitationstilsyn)

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

Bekendtgørelse nr. 937 af 19. september
2012 om særlig indsats for ledige, der risi‐
kerer at opbruge deres ret til dagpenge

18,5 - - -

Lov nr. 1374 af 23. december 2012 om
uddannelsesordning for ledige, som har op‐
brugt deres dagpengeret

10,0 - - -

Lov nr. 1377 af 23. december 2012 Lov om
ændring af lov om en aktiv beskæftigelses‐
indsats (Midlertidig forhøjelse af jobrotati‐
onsydelsen til private arbejdsgivere, indivi‐
duel aftale om mentorstøtte og midlertidig
sænkelse af driftsloftet over de kommunale
aktiveringsudgifter)

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

Ændring af bekendtgørelse om en aktiv be‐
skæftigelsesindsats v. ændringsbekendtgø‐
relse nr. 1039 af 7. november 2012

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

I alt 183,7 97,6 81,6 248,1

Ministeriet for Børn og Undervisning
Videreførsel i 2013 af Aftale af 8. novem‐
ber 2012 om bedre erhvervsuddannelser og
styrket uddannelsesgaranti (Ungepakke II).

153,9 - - -

I alt 153,9 - - -

Miljøministeriet
Revision af cirkulære 6. september 2006
om det digitale planregister – Plansy‐
stemDK – og om kommunalbestyrelsens
indsendelse af planer og planforslag m.v.
med tilhørende planoplysninger til registret

1,6 0,5 0,5 0,5

Lov nr. 358 af 9. april 2013 om ændring
af lov om planlægning (Nye muligheder
i landdistrikterne for erhverv og helårsbo‐
liger, ændring af regler om planlægning i
kystområder og til butiksformål, ophævelse
af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til

0,7 0,3 0,3 0,3
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fællesantenneanlæg og opsætning af panel‐
antenner og teknikskabe i landzone)

Efterregulering vedr. kommunernes ind‐
samling af bærbare batterier - 8,8 8,7 4,3

BEK nr. 486 af 25. maj 2012 bekendt‐
gørelse om godkendelse af listevirksom‐
hed (sammenskrivning af godkendelsesbe‐
kendtgørelsen)

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

Implementering af IE-direktivet samt ny
tilsynsmodel (12 bekendtgørelser) -0,1 -1,5 1,0 -

Lov nr. 174 ændring af lov om forurenet
jord (Offentlig indsats over for jordforure‐
ning, der kan have skadelig virkning på
vand eller natur, og nedlæggelse af Depot‐
rådet m.v.)

- 0,3 0,2 0,2

I alt 2,0 8,2 10,5 5,1

Transportministeriet
Lov nr. 654 af 12. juni 2013: Lov om æn‐
dring af lov om luftfart (Ændring af Ha‐
varikommissionens opgaver). Lov nr. 655
af 12. juni 2013: Lov om ændring af lov
om luftfart og lov om registrering af rettig‐
heder over luftfartøjer (Omlægning af mo‐
del for betaling for offentlige forretninger
og tilsynsvirksomhed, indførelse af bered‐
skabsbestemmelser samt navneændring af
registreringsmyndighed)

-1,3 -2,6 -2,6 -2,6

I alt -1,3 -2,6 -2,6 -2,6

I alt, lov- og cirkulæreprogram -93,6 -179,8 -198,7 -188,3

IV. Andre reguleringer
Balancetilskud - 1.182,3 - -
Kommunal medfinansiering af initiativer til
modernisering af den offentlige sektor1) - -4,0 -4,0 -4,0

Kommunal medfinansiering af implemen‐
teringen af digital post1) - -7,0 -3,9 -0,6

Kommunal medfinansiering af Mobil Nem‐
ID - -16,1 -3,4 -3,1

Kommunal medfinansiering af National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort - -12,3

25



Kommunal medfinansiering af Patientsik‐
ker Kommune1) - -2,7 -2,7 -2,6

Kommunal medfinansiering af grunddata‐
programmet - -25,0 -50,0 -75,0

VISO - 55,4
Kommunal medfinansiering af brugerret‐
tighedsstyringsprojektet - - - 4,6

Kommunal medfinansiering af digitalise‐
ringsstrategien - - - 30,9

Tilskudsregulering i medfør af skattestig‐
ninger, jf. lov nr. 477 af 18. juni 2008 om
nedsættelse af statstilskuddet til kommuner
ved forhøjelse af den kommunale skatteud‐
skrivning

- -56,7 -56,7 -57,1

Efteruddannelse af offentlige ledere - - - -10,7
I alt, andre reguleringer - 1.113,9 -120,7 -117,6

Total 70.138,9 71.453,7 66.700,8 66.714,3
*) 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

tilskud 2012

(12-pl)

Foreløbigt

tilskud 2013

(13-pl)

Foreløbigt

tilskud 2014

(14-pl)

BO
20151)1)

(14-pl)

BO
20161)1)

(14-pl)

Foreløbigt beskæftigelsestilskud,
jf. akt 114 af 21. juni 2012 15.105,8 14.604,2 - - -

Efterregulering -923,8 - - - -
Midtvejsregulering - -1.007,5 - - -
Fastsættelse af beskæftigelsestil‐
skud, juni 2013 14.182,0 13.596,7 12.634,9 11.755,6 11.145,9
1) Skønnene for beskæftigelsestilskuddet i budgetoverslagsårene er baseret på de foreløbige forudsætnin‐
ger, der ligger til grund for udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2014.
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 2013

Foreløbig

pulje 2014 BO 2015 BO 2016
(13-pl) (14-pl) (14-pl) (14-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 114 af 21. juni 2012 82.720,9 83.034,2 83.009,7 83.009,7
Pris og lønregulering 2013-2014 - 747,3 747,1 747,1
I alt 82.720,9 83.781,5 83.756,8 83.756,8

II. Lov- og cirkulæreprogram

Justitsministeriet
Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed
i forvaltningen (Offentlighedsloven), Lov nr.
638 af 12. juni 2013 om ændring af forvalt‐
ningsloven og retsplejeloven (Ændringer i ly‐
set af lov om offentlighed i forvaltningen)
og lov nr. 639 af 12. juni 2013 om ændring
af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt
m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om
offentlighed i forvaltningen og af ændringer i
forvaltningsloven og retsplejeloven).

- 2,2 2,2 2,2

I alt - 2,2 2,2 2,2

Social- og Integrationsministeriet
Lov nr. 496 af 21. maj 2013 om ændring af
lov om social service (Beskyttelse af børn og
unge mod overgreb m.v.)

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

Lov nr. 1399 af 23. december 2012 om æn‐
dring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til
tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere)

23,5 23,7 23,7 23,7

I alt 23,8 24,7 24,7 24,7

Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse
Fremrykning af MFR2-vaccination til 4-års
børneundersøgelsen1) - - - -2,1

Indførelse af vaccination mod livmoderhals‐
kræft (Honorarer)1) - - - 1,9

Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i
alderen 19 – 26 år*) 7,4 - - -

Landsdækkende screening for tyk- og ende‐
tarmskræft (Kræftplan III)1) - -57,7 -59,8 6,6
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Bekendtgørelse nr. 663 af 25. juni 2012 om
tilskud til psykologbehandling i praksissekto‐
ren for særligt udsatte persongrupper1)

- - - -55,1

Anbefalinger om behandlingstilbuddene på
landets voldtægtscentre 4,4 4,4 4,4 4,4

Lov nr. 1400 af 23. december 2012 om æn‐
dring af lov om social service og sundheds‐
loven (Samling af høreapparatområdet i sund‐
hedsloven og ændret tilskud til høreapparater)

300,0 302,7 302,7 302,7

Lov nr. 1257 af 18. december 2012 om æn‐
dring af lov om klage- og erstatningsadgang
inden for sundhedsvæsenet (Private sygehuse,
klinikker og speciallægepraksissers medfinan‐
siering af patientskadeerstatningsordningen,
vederlag og befordringsgodtgørelse til Forbru‐
gerrådets og Danske Patienters repræsentanter
i tandlægenævnene mv.)

-6,7 -70,6 -70,6 -70,6

Lov nr. 1258 af 18. december 2012 om æn‐
dring af lov om lægemidler, lov om apoteks‐
virksomhed, sundhedsloven og lov om regio‐
nernes finansiering (Forhindring af forfalske‐
de lægemidler i den lovlige forsyningskæde
mv.) – beløbet vedrører nedlæggelse af bløde‐
rudligningsordningen

79,7 - - -

Lov nr. 1260 af 18. december 2012 om æn‐
dring af sundhedsloven (Ophævelse af pensio‐
nisters tilskud til håndkøbslægemidler)

-35,0 -70,6 -70,6 -70,6

Fælles udmøntningsplan for den nationale
handlingsplan for den ældre medicinske pa‐
tient

29,7 30,0 30,0 -

Pulje til styrket samarbejde mellem behand‐
lingspsykiatrien og almen praksis - - - 23,0

Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagno‐
sticerede - - - 12,5

Puljen hurtigere hjælp til børn og unge med
psykiske lidelser - - - 23,0

Pulje til styrkelse af den nære psykiatri - - - 18,5
National lægehelikopterordning - 52,2 127,8 127,8
Bekendtgørelse nr. 1214 af 12. december 2012
om ændring af bekendtgørelse om tilskud til
behandling hos privatpraktiserende tandplejer
i praksissektoren og Bekendtgørelse nr. 1215
af 12. december 2012 om ændring af bekendt‐
gørelse om tilskud til behandling hos tandlæge
i praksissektoren *)

-180,0 -181,6 -181,6 -181,6

Styrket indsats for mennesker med kroniske
smerter1) 15,0 16,1 17,2 19,2
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Opsigelse fra Frankrig og Nederlandene af af‐
talerne om delvis undladelse af mellemstatlig
refusion af udgifter efter EF-retten

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

Målretning af tilskuddet til kontrolundersøgel‐
ser i tandplejen *) - -119,1 -119,1 -119,1

I alt 211,2 -99,5 -24,9 35,2

Beskæftigelsesministeriet
Bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om
projekterende og rådgiveres pligter m.v. efter
lov om arbejdsmiljø, Bekendtgørelse nr. 114
af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgø‐
relse om godkendelse af udbydere af de ob‐
ligatoriske arbejdsmiljøuddannelser, Bekendt‐
gørelse nr. 115 af 5. februar 2013 om ændring
af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbej‐
de, Bekendtgørelse nr. 116 af 5. februar 2013
om ændring af bekendtgørelse om samarbejde
om sikkerhed og sundhed og Bekendtgørelse
nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens plig‐
ter

1,3 1,5 1,5 1,5

Lov nr. 357 af 9. april 2013 om ændring af lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om di‐
gital indberetningsløsning til brug for anmel‐
delse af sygefravær samt anmodning om refu‐
sion af sygedagpenge og dagpenge efter bar‐
selloven, lov om sygedagpenge og barselloven
(Digital kommunikation om tilskudsordninger
m.v.)

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

I alt 1,3 0,4 0,4 0,5

I alt, lov- og cirkulæreprogram 236,3 -72,2 2,4 62,6

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

- 753,1 753,1 753,1

Regional medfinansiering af implementerin‐
gen af digital post1) - -3,6 -2,0 -0,3

Regional medfinansiering af Mobil

NemID
- -8,0 -1,8 -1,6

Partssamarbejde om kompetenceudvikling på
det regionale specialundervisningsområde - 2,0 2,0 -

Regional medfinansiering af initiativer til mo‐
dernisering af den offentlige sektor1) - -2,0 -2,0 -2,0
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Regional medfinansiering af National Service‐
platform og Fælles Medicinkort - -18,4 - -

Regional medfinansiering af grunddatapro‐
grammet1) - -5,0 -10,0 -15,0

Regional medfinansiering af brugerrettigheds‐
styringsprojektet - - - 2,4

Regional medfinansiering af digitaliserings‐
strategien - - - 15,3

I alt, andre reguleringer - 718,1 739,3 751,9

Total 82.957,2 84.427,4 84.498,5 84.571,3
*) 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 2013

Foreløbig

pulje 2014 BO 2015 BO 2016
(13-pl) (14-pl) (14-pl) (14-pl)

I. Overført tilskudspulje
Permanent tilskud, jf. akt 114 af 21.
juni 2012 2.244,3 2.244,3 2.244,3 2.244,3

Pris og lønregulering 2013-2014 - 20,2 20,2 20,2
I alt 2.244,3 2.264,5 2.264,5 2.264,5

II. Lov- og cirkulæreprogram

Miljøministeriet
Grunddataaftale ml. staten og Danske
Regioner (Bevillingsoverførsel af re‐
gionsaftalen om adgang til Kort- og
Matrikelstyrelsens geodata)

-2,2 -2,2 -2,2 -2,2

I alt -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

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

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

- -24,2 -24,2 -24,2

I alt, andre reguleringer - -24,2 -24,2 -24,2

Total 2.242,1 2.238,1 2.238,1 2.238,1
*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års akt‐
stykker.
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Bilag 5
Gennemførte ændringer i den statslige regulering, hvor der søges om hjemmel til, at DUT-princip‐

pet kan fraviges i kommunernes favør

Beskæftigelsesministeriet
• Suspension af strafrefusion for kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, jf. lov nr.

1346 af 21. december 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv
socialpolitik.

Erhvervs- og Vækstministeriet
• Lempelse af annonceringspligten i forbindelse med kommuners udbud, jf. lov nr. 1234 af 18. decem‐

ber 2012 om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrak‐
ter og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og
regioners deltagelse i selskaber.

Finansministeriet
• Overgang til digital post i det offentlige, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 om Offentlig Digital Post. Min‐

dreudgifter til porto og materialer er dog omfattet af DUT-princippet.
• Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, jf. lov nr. 558 af 18. juni 2012 om ændring af lov om

Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkesko‐
len og sundhedsloven samt lov nr. 622 af 12. juni 2013 om ændring af forskellige lovbestemmelser om
ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder.

Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet
• Klarere regler for bebyggelsesregulerende byggesagsbehandling, etagebolig- og erhvervsejendomme

undtages kravet om teknisk byggesagsbehandling og transportable konstruktioner på byggepladser
undtages kravet om byggesagsbehandling, jf. bekendtgørelse nr. 1314 af 12. december 2012 om
ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2010.

Miljøministeriet
• Anmeldepligten gøres frivillig, jf. bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse

aktiviteter.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
• Udbetaling af ungdomsboligbidrag forenkles og godkendelsesregler for skillevægge ophæves, jf. lov

nr. 273 af 19. marts 2013 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og
lov om boligbyggeri.

Ministeriet for Børn og Undervisning
• Ophævelse af krav om udarbejdelse af plan for sprogvurdering, jf. lov nr. 1230 af 18. december 2012

om ændring af dagtilbudsloven.

Social- og Integrationsministeriet
• Forenkling af reglerne for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør

på hjemmehjælpsområdet, jf. lov nr. 326 af 23. marts 2013 om ændring af lov om social service.
• Forenkling af de administrative arbejdsgange ved indhentelse af revisionspåtegnede takstberegninger

vedrørende tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service i forbindelse med hjemtagning af
statsrefusion, jf. bekendtgørelse nr. 475 af 8. maj 2013
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Økonomi- og Indenrigsministeriet
• Forenkling af kommunalbestyrelsens forpligtelse til at fremme frit valg, jf. lov nr. 1226 af 18. decem‐

ber 2012 om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i
kommuner.

• Afskaffelse af krav om kommunale kvalitetskontrakter og udbudsstrategi, jf. lov nr. 1253 af 18.
december 2012 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven.

• Afskaffelse af krav om vederlæggelse til medlemmer af valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede
vælgere, mulighed for vederlæggelse af næstformanden i et stående udvalg, samt frihed til senere frist
for ansøgning om afstemning i hjemmet, jf. lov nr. 1252 af 18. december 2012 om ændring af lov om
kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til
Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg.
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