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Finansministeriet. København, den 17. juni 2020.

a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til kom-
munerne for finansåret 2021 fastsættes til 92.216,6 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, jf.
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommuner-
ne for finansåret 2021 udgør balancetilskuddet -8.198,9 mio. kr.

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

regningsgrundlag for 2018-2021 udgør 8,3 pct.
– at der ved beregning af loftet for grundskyld for 2021 anvendes en skønnet stigning i det kommu-

nale udskrivningsgrundlag for 2020-2021 på 5,1 pct. Reguleringsprocenten udgør hermed 7,0 pct.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 576,6 mio. kr. i 2021 til

kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud.
– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed

på 102,9 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.

– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til en værdig ældrepleje på
1.078,2 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.

– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet i
ældreplejen på 1.029,5 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet.

– at det kommunale bloktilskud forhøjes med 550,1 mio. kr. i 2020 som følge af DUT-sager på
årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 1.870,6 mio. kr. i
2020 som følge af reviderede skøn for kommunale overførselsudgifter i 2020 samt for pris- og
lønudviklingen. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 5,0 mio. kr. i 2021
til kommunal medfinansiering af tværoffentligt effektiviseringssamarbejde.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 96,8 mio. kr. i
2021 til kommunal medfinansiering af fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruk-
tur.
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– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 30,5 mio. kr. i
2021 til finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 15,0 mio. kr. i
2021 til kommunal medfinansiering af Investeringsfonden.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 30,6 mio. kr. i 2021
og frem til regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 4,3 mio. kr. i 2021
fra § 15.11.31. Rådgivning og udredning til tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den Na-
tionale Videns- og Specialrådgiverorganisation).

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 6,3 mio. kr. i 2020
fra § 15.11.26. CPR-administration til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 11,3 mio. kr. i 2020 fra § 15.64.59.
Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til §
15.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. genoptagelse af sager vedr.
tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Midlerne overføres herfra til det kommunale blok-
tilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at overføre 2,6 mio. kr. i 2020 fra § 15.75.32.
Kvindekrisecentre til § 15.11.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-sag vedr. L
173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får
ophold på krisecenter), fremsat den 16. april 2020. Midlerne overføres herfra til det kommunale
bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 24,2 mio. kr. i
2021 til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og
Fælles Medicinkort m.fl.).

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 0,8 mio. kr. i 2021
til kommunal medfinansiering af sundhed.dk.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 1,8 mio. kr. i 2020
til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 15,0 mio. kr. i 2020
og 5,1 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til udbredelse af faste læger
på plejecentre.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 7,6 mio. kr. i 2021
til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

– at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 12,9 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merud-
gifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af DUT-
sag vedr. indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg
til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster
(lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskelli-
ge andre love). Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

– at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 2,8 mio. kr. i 2020 fra § 17.21.05 Forsk-
ning og forsøg på arbejdsmiljøområdet til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering som følge af
DUT-sag vedr. en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale mv. (lov nr. 1555 af 27.
december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge). Midlerne overføres herfra til det kommu-
nale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag
1.

– at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 2,1 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merud-
gifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende ind-
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komstoverførsler som følge af DUT-sag vedr. forsøg på beskæftigelsesområdet (bekendtgørelse
nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet).
Midlerne overføres herfra til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på
årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 1.

– at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at overføre 0,3 mio. kr. i 2020 fra §17.19.79. Reserver
og budgetregulering til §17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
som følge af DUT-sag vedr. forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og for-
øgelse af skattefri seniorpræmie (lov nr. 1123 af 19. november 2019). Midlerne overføres herfra
til det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulærepro-
gram, jf. bilag 1.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 17,1 mio. kr. i 2020
og 25,9 mio. kr. i 2021 til omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 24,9 mio. kr. i 2020
fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 29.21.10. DUT-reserve vedrørende af-
faldsområdet som følge af DUT-sag vedr. Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af lov
om miljøbeskyttelse (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder), Bekendtgø-
relse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv. samt Be-
kendtgørelse nr. 1742 af 13. december 2018 om affaldsdatasystemet. Midlerne overføres herfra til
det kommunale bloktilskud som en del af de samlede DUT-sager på årets lov- og cirkulærepro-
gram, jf. bilag 1.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 2,8 mio. kr. i 2020
fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet som følge af DUT-sag vedr. Bekendtgørelse nr. 1191
af 24. september 2018 om det digitale planregister Plandata.dk.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 9,1 mio. kr. i 2020
til nedskrivning af kommunernes likviditet som følge af efterregulering af DUT-sag vedr. Lov nr.
1716 af 27. december 2016 om ændring af de gymnasiale uddannelser.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 1.210,0 mio. kr. i
2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Be-
løbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

– at justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.239,0 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune til
kompensation for udgifter afholdt i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) til håndtering af
COVID-19.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 140,0 mio. kr. i
2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler i for-
bindelse med håndteringen af COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1.
september 2020.

– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 100,0 mio. kr. i
2020 til kommunerne til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt. Tilskuddet forde-
les efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Beløbet kommer
ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

– at finansministeren bemyndiges til at overføre 3,1 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag til § 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale ind-
komstoverførsler til finansiering af kommunal reserve vedr. aktiveringsudgifter ifm. lov om et
midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 98,7 mio. kr. i 2021
med henblik på at kompensere kommunerne for at videreføre driften af Det Fælleskommunale
Ejendomsstamregister (ESR).
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– at social- og indenrigsministeren bemyndiges til ekstraordinært at udbetale midtvejsreguleringen
af beskæftigelsestilskuddet på 5.503,5 mio. kr. den 1. september 2020.

– at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 100,0 mio. kr. i 2020 og 1.727,3 mio. kr. i
2021 fra det statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale udgiftsloft.

Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til regionerne til fi-
nansiering af sundhedsområdet fastsættes til 102.215,0 mio. kr., og at statens tilskud til finansiering
af regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.053,1 mio. kr. for finansåret 2021, jf. lov om regioner-
nes finansiering. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.

I forbindelse hermed søges om tilslutning til:
– at der for 2021 afsættes et statsligt resultatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.554,4

mio. kr. til finansiering af regionernes sundhedsvæsen.
– at det regionale bloktilskud på sundhedsområdet reduceres med 550,6 mio. kr. i 2020 og forhøjes

med 742,8 mio. kr. fra 2021 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økono-
mi og reviderede skøn for regionale pris- og lønudviklinger.

– at det regionale bloktilskud vedrørende regional udvikling reduceres med 55,5 mio. kr. i 2020 og
39,9 mio. kr. fra 2021 og frem af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi og
reviderede skøn for regionale pris- og lønudviklinger.

– at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2021 at foretage løbende støtteudbetaling til sy-
gehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansierings-
profil, samt at sundheds- og ældreministeren 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, samt at social- og indenrigs-
ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, mid-
ler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdragelsesværdier fra salg af
ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

– at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 909,3 mio. kr. i 2021 til
regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne.

– at det regionale bloktilskud til sundhedsområdet forhøjes med 46,6 mio. kr. i 2020 som følge af
DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 3.

– at det regionale bloktilskud til regionale udviklingsopgaver forhøjes med 1,9 mio. kr. i 2020 som
følge af DUT-sager på årets lov- og cirkulæreprogram, jf. bilag 4.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 48,3 mio. kr. i 2021
til regional medfinansiering af fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 15,0 mio. kr. i 2021
til regional medfinansiering af Investeringsfonden.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 1,1 mio. kr. i 2020 fra
§ 15.11.26. CPR-administration til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,5 mio. kr. i 2021 til
omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 40,7 mio. kr. i 2021
til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles
Medicinkort m.fl.).

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 1,7 mio. kr. i 2021 til
regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinregistret.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,7 mio. kr. i 2020 til
efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykiatrien.
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– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 360,0 mio. kr. i 2020
og 364,7 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet
i psykiatrien, målrettet løft af drift.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 150,0 mio. kr. i 2020
og 142,0 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til styrket kapacitet i
psykiatrien, målrettet løft af anlæg.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 90,0 mio. kr. i 2020
og 91,2 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til styrkelse af kapacite-
ten og forbedringen af normeringerne i retspsykiatrien.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 300,0 mio. kr. i 2020
og 607,8 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020 til 1.000 flere syge-
plejersker.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 15,0 mio. kr. i 2020
og 15,2 mio. kr. i 2021 fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og
arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behand-
lingsenheder.

– at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 22,5 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering til finansiering
af fortolkningsændring af reglerne for finansiering af sonderemedier til borgere uden for sygehus-
regi og uden tilknytning til hjemmesygepleje eller lignende.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 45,0 mio. kr. i 2020 til
finansiering af fortolkningsændring af reglerne for finansiering af sonderemedier til borgere uden
for sygehusregi og uden tilknytning til hjemmesygeplejer eller lignende.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 2,3 mio. kr. i 2020
og 4,5 mio. kr. i 2021 til regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smit-
somme sygdomme.

– at sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 2,4 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i
2021 til § 16.35.01. Statens Serum Institut til statslig medfinansiering af styrket overvågning af
infektioner og smitsomme sygdomme.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 53,5 mio. kr. i 2020
fra § 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger til en styrket indsats på hospitaler-
nes fødeafdelinger.

– at finansministeren bemyndiges til at reducere det regionale bloktilskud med 7,6 mio. kr. i 2021 til
finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

– at finansministeren bemyndiges til at forhøje det regionale bloktilskud med 922,0 mio. kr. i 2020
til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19. Beløbet
kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

– at justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.781,0 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden og
361,0 mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland til kompensation for udgifter afholdt i regi af Den
Nationale Operative Stab (NOST) til håndtering af COVID-19.

– at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 762,7 mio. kr. i 2020 og 2.386,3 mio. kr. i
2021 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale delloft for sundhedsområ-
det.

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.
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Regeringen indgik den 29. maj 2020 aftale med KL om kommunernes økonomi for 2021. Den 29.
maj 2020 indgik regeringen aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2021.

Aftalen med KL
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2021. Rege-

ringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,5 mia. kr. Den kommunale serviceram-
me udgør således 267,2 mia. kr. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af
eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen. Samlet giver det mulighed for at priori-
tere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærds-
medarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne,
herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats.

I 2021 er 3,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i
budgetterne for serviceudgifterne i 2021.

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81.042,5 mio. kr. i 2021,
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 15.350,2
mio. kr. i 2021.

Regeringen og KL er enige om et løft af anlægsrammen i 2021, således at kommunernes anlægsin-
vesteringer udgør 21,6 mia. kr. i 2021. Heraf gives et tilskud på 1,0 mia. kr. i 2021 til grønne investe-
ringer.

En andel af kommunernes bloktilskud på 1,0 mia. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter for
2021 holder sig inden for den aftalte ramme for anlægsudgifterne.

Der afsættes en lånepulje på i alt 250,0 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotenti-
ale. Derudover afsættes en lånepulje på 400,0 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større
strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 vedr. mer- og mindreudgifter til håndterin-
gen af COVID-19. Heraf bliver kommunerne kompenseret med ca. 0,4 mia. kr. i 2020 for bl.a. ren-
gøring i kommunale og private velfærdstilbud og differentieret forældrebetaling i dagtilbud i forbin-
delse med genåbning.

Da kompensationen både dækker merudgifter i kommunale og private tilbud bør kommunen gå i
dialog med de private institutioner omkring COVID-19 relaterede udgifter og i dialogen finde et ni-
veau for kompensation til de private, som er i balance med den fornødne dokumentation og merud-
giftsniveauet i kommunen i øvrigt.

Med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er der sikret stabilitet om
kommunernes finansiering og dermed bedre grundlag for en langsigtet planlægningshorisont. Med
aftalen tilføres der ekstra, statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i
2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed bortfalder behovet for at drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i
de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

I forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem gives der mu-
lighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab får mulighed for ved budgetlægnin-
gen gradvist at sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025. For 2021 vil kom-
muner med tab have mulighed for at forhøje indkomstskatten inden for en samlet ramme på 430,0
mio. kr. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund af denne aftale om udligningsreform
modregnes ikke i bloktilskuddet. Partierne bag udligningsreformen har aftalt følgende tilskudsord-
ninger til skattenedsættelser.
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Den generelle tilskudsordning omfatter kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskriv-
ningsprocenten for årene 2021-2025 uden forhøjelse af andre skatter. Staten finansierer op til 90 pct.
af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. Til-
skuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden. Ind-
komstskattenedsættelser i de kommuner, der modtager tilskud, vil i en periode på seks år ikke indgå i
beregningen af frit lejde.

En tilskudsordning til kommuner med høje udskrivningsprocenter omfatter kommuner, der i 2020
har en udskrivningsprocent over 26,3 pct., og som gennemfører en nedsættelse af udskrivningspro-
centen for årene 2021 til 2025 uden forhøjelse af andre skatter. Staten finansierer varigt det fulde
provenutab for skattenedsættelser ned til 26,3 pct. Tilskuddet bortfalder fuldt ud, hvis kommunen
øger beskatningen i tilskudsperioden. Indkomstskattenedsættelser ned til 26,3 pct. i de kommuner,
der modtager tilskud, vil ikke indgå i beregningen af frit lejde.

Som følge af aftalen med KL er der fastsat et balancetilskud i 2021 på -8.198,9 mio. kr.
Aftalen indebærer en justering af de gældende kommunale udgiftslofter i 2020-2023. Udgiftslofter-

ne for 2021-2023 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer i medfør af DUT-prin-
cippet mv., på forslag til finanslov for 2021, jf. budgetlovens § 8.

Aftalen med Danske Regioner
Med aftalen løftes det regionale udgiftsniveau på sundhedsområdet med godt 1,3 mia. kr. i 2021 til

fortsat udvikling af sundhedsvæsnet. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.
Med aftalen sikres der finansiering af udgifterne, som følger af den demografiske udvikling.

Samtidig er der rum til at dække de stigende medicinudgifter med udgangspunkt i statens skøn samt
til ansættelse af mere personale.

Derudover kompenseres regionerne for de opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i
2020 svarende til 3,1 mia. kr. som vedrører følgende udgifter:
– Staten, kommunerne og regionerne har koordineret deres køb af værnemidler via Den Nationale

Operative Stab (NOST). Region Hovedstaden har på vegne af regionerne indkøbt for i alt 1,8 mia.
kr., mens Region Midtjylland har indkøbt for 0,4 mia. kr.

– Regionerne har lokalt foretaget køb af værnemidler mv. for yderligere 0,9 mia. kr.
Der er aftalt et maksimalt niveau for nettodriftsudgifterne inkl. medicinudgifter for regionerne på

120.718,0 mio. kr. på sundhedsområdet i 2021. Nettodriftsudgifterne på området for regional udvik-
ling udgør 2.580,5 mio. kr. i 2021. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT mv.

I 2021 er 1.000,0 mio. kr. af regionernes bloktilskud betinget af regionernes aftaleoverholdelse i
driftsbudgetterne for 2021. Herudover vil en overskridelse af driftsbudgetterne i regnskabet for 2021
indebære en modregning i regionernes bloktilskud.

Med aftalen fastsættes et niveau for de regionale anlægsudgifter på 7.500,0 mio. kr. i 2021. For at
understøtte aktiviteten og beskæftigelsen er der med aftalen enighed om et ekstraordinært løft af det
loftsbelagte niveau for anlægsudgifterne i 2021 på 1,0 mia. kr. Det fastsatte loftsbelagte niveau for
anlægsudgifterne (brutto) udgør 3,5 mia. kr. i 2021 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt pro-
jekttilskud. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. Anlægsniveauet for
kvalitetsfondsbyggeri er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2021, svarende til 4.000,0
mio. kr. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggerierne fortsat realiseres i over-
ensstemmelse med indgåede kontrakter og planer.

En andel af regionernes bloktilskud i 2021 på 500,0 mio. kr. er betinget af, at regionernes budgetter
for 2021 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifter (ekskl. udgifter vedrørende sygehusbygge-
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ri med kvalitetsfondsstøtte) på 3.500,0 mio. kr. med tillæg af afløb i 2021 fra puljer af statsligt pro-
jekttilskud.

Der er med aftalen forudsat et regionalt teknologibidrag på 400,0 mio. kr. i 2021, som regionerne
frigør, og som prioriteres til finansiering af øget behandlingskapacitet.

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne kan reducere udgifterne til eksterne
konsulenter med 100,0 mio. kr. årligt fra 2021. De frigjorte midler anvendes til at styrke behand-
lingskapaciteten i sundhedsvæsenet.

Der er med aftalen forudsat frigjort 276,0 mio. kr. årligt frem mod 2025 gennem en bedre tilrette-
læggelse af patientbehandlingen til gavn for både patienterne og økonomi i de nye kvalitetsfondsstøt-
tede sygehusbyggerier. Halvdelen fastholdes i den enkelte region til øget behandlingskapacitet. De
resterende 138,0 mio. kr. i 2021 er med økonomiaftalen for 2021 prioriteret til ny sygehusaktivitet.
Gevinsterne ligger ud over det aftalte teknologibidrag.

Det statslige betingede tilskud (nærhedsfinansiering) udgør 1.554,4 mio. kr. i 2021.
Der hensættes i regionerne 909,3 mio. kr. i 2021 til finansiering af projekter med kvalitetsfonds-

støtte med modsvarende finansiering af de enkelte regioners deponering via finansieringstilskud fra
Sundheds- og Ældreministeriet.

Det maksimale niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansiering i form af aktivitets-
bestemte bidrag udgør 20.181,6 mio. kr. i 2021, hvortil kommer regulering i medfør af DUT mv. Fi-
nansieringsloftet fordeles mellem regionerne på samme vis som bloktilskuddet for 2021. Regionerne
vil i 2021 endvidere modtage finansiering i form af kommunernes udviklingsbidrag, som i 2021 vil
udgøre 660,5 mio. kr., svarende til 113 kr. pr. indbygger.

Aftalen indebærer, at bloktilskuddet på sundhedsområdet forhøjes med 742,8 mio. kr. i 2021 af
hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Aftalen indebærer, at bloktilskuddet ved-
rørende regional udvikling for 2021 reduceres med 39,9 mio. kr. af hensyn til en balanceret udvikling
i den regionale økonomi. Aftalen indebærer en justering af de gældende regionale udgiftslofter for
2020-2023. Udgiftslofterne for 2021-2023 justeres med konsekvenserne af aftalen, inkl. reguleringer
i medfør af DUT-princippet mv., på forslag til finanslov for finansåret 2021, jf. budgetlovens § 8.

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

ningsprocenten for udskrivningsgrundlaget for det korrigerende beregningsgrundlag for 2018 til
2021 udgør 8,3 pct.

Skønnet over udskrivningsgrundlaget i 2021 hviler i øvrigt på en forudsætning om i øvrigt uændret
lovgivning. Ved efterfølgende ændringer heri med virkning for 2021-grundlaget neutraliseres virk-
ningerne for de selvbudgetterende kommuner.

Ved beregningen af statsgarantien for den enkelte kommune er der i beregningsgrundlaget (ud-
skrivningsgrundlaget for 2018) korrigeret for forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, indførelse af ek-
stra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, fremrykning af forhøjelse af beskæftigelsesfradrage-
ne, målrettet aldersopsparing, ændringer af forskerskatteordningen, udvidelse af DIS-ordningen,
permanent boligjobordning, ophævelse af beskatning af fri telefon, ekstra pensionsfradrag, jobfra-
drag, udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget, forhøjelse af loftet over beskæftigelsesfra-
draget, afskaffelse af medielicens samt befordringsfradrag i yderkommuner.

Der er med virkning fra og med 2003 indført et loft over grundlaget for beregning af grundskyld.
Skønnet for stigningen i udskrivningsgrundlaget, som indgår i reguleringsprocenten for forhøjelse af
den afgiftspligtige grundværdi, fastættes til 5,1 pct. Reguleringsprocenten udgør herefter 7,0 pct.
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Pris- og lønudviklingen på det kommunale område for 2020 til 2021 er fastsat til 1,5 pct. for ser-
viceudgifterne (ekskl. overførsler), 1,5 pct. for de samlede udgifter (inkl. overførsler) samt til 1,4 pct.
vedrørende anlægsudgifter. Der er endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2021 på 2,3 pct.

Pris- og lønudviklingen på det regionale område fra 2020 til 2021 er på sundhedsområdet fastsat til
1,3 pct. (ekskl. medicintilskud) og på området for regional udvikling til 1,9 pct. For anlæg er fastsat
en pris- og lønudvikling på 1,4 pct., og for det samlede regionale område er pris- og lønudviklingen
fastsat til 1,3 pct. (inkl. medicin).

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2012 er der afsat et tilskud til kommunerne med henblik på
bedre kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2021 udgør 576,6 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 kom-
munerne med henblik på styrket kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet, der i 2021 udgør 1.029,5 mio. kr.,
fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2019 fordeles der et årligt tilskud til at understøtte kommu-
nernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed m.v. Tilskuddet for 2021 ud-
gør 102,9 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2016 fordeles der et årligt tilskud til en værdig ældrepleje.
Tilskuddet for 2021 udgør 1.078,2 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet.

Der er for 2019 fastlagt et maksimalt niveau for regional finansiering fra kommunal medfinansie-
ring i form af aktivitetsbestemte bidrag på 19.414,2 mio. kr. Det forudsatte niveau for de kommunale
udgifter hertil er 22.437,9 mio. kr., jf. bekendtgørelse nr. 1033 af 10. oktober 2019 om opgørelse af
øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
væsenet for 2019. Kommunale betalinger ud over det regional maksimale niveau overføres løbende
til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering. De forudsatte betalinger til denne konto ud-
gør 3.023,7 mio. kr. vedr. 2019. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de
forudsatte indbetalinger på 3.023,7 mio. kr., opkræver sundheds- og ældreministeren det resterende
beløb i løbet af 2020 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes finansie-
ring. Den løbende kommunale afregning af kommunal medfinansiering i 2019 er fastfrosset svarende
til de kommunale budgetterede udgifter for 2019.

Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale
sundhedsvæsen for 2020 udgør 23.016,6 mio. kr., mens den øvre grænse for regionernes indtægter
fra kommunal medfinansiering for 2020 er opgjort til 19.920,3 mio. kr. Dertil kommer regulering i
medfør af DUT mv. De løbende indbetalinger fra kommunerne ud over det regionale indtægtsloft
overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering til staten til finansiering
af det øgede regionale bloktilskud. De forudsatte indbetalinger til staten kan således opgøres til
3.096,3 mio. kr. vedr. 2020. Hvis indbetalingerne fra kommunerne ikke fuldt ud modsvarer de forud-
satte indbetalinger på 3.096,3 mio. kr., opkræver sundheds- og ældreministeren det resterende beløb i
løbet af 2021 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14 a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den
løbende kommunale afregning af kommunal medfinansiering i 2020 er fastfrosset med udgangspunkt
i de kommunale budgetter for 2019.

Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering af det regionale
sundhedsvæsen for 2021 udgør 23.318,1 mio. kr., mens den øvre grænse for regionernes indtægter
fra kommunal medfinansiering for 2021 er opgjort til 20.181,6 mio. kr. De løbende indbetalinger fra
kommunerne ud over det regionale indtægtsloft overføres løbende til § 16.91.61. Regulering af kom-
munal medfinansiering til staten til finansiering af det øgede regionale bloktilskud. De forudsatte
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indbetalinger til staten kan således opgøres til 3.136,5 mio. kr. i 2021. Hvis indbetalingerne fra kom-
munerne ikke fuldt ud modsvarer de forudsatte indbetalinger på 3.136,5 mio. kr., opkræver sund-
heds- og ældreministeren det resterende beløb i løbet af 2021 efter nærmere bestemte regler, jf. § 14
a, stk. 4, i lov om regionernes finansiering. Den løbende kommunale afregning af kommunal medfi-
nansiering i 2021 fastfryses med udgangspunkt i de kommunale budgetter for 2019.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 96,8 mio. kr. i
2021, og regionerne medfinansierer 48,3 mio. kr. i 2021 til fremtidssikring af den fællesoffentlige
digitale infrastruktur.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at igangsætte signaturprojekter om kunstig intel-
ligens i regi af Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger, der skal sikre
erfaringer med teknologien til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Rege-
ringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 15,0 mio. kr. i 2021, og
at regionerne medfinansierer 15,0 mio. kr. i 2021 til Investeringsfonden.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne medfinansierer 24,2 mio. kr. i
2021, og regionerne medfinansierer 40,7 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af it-infrastruktur på
sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.).

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kommunerne og regionerne hver især medfi-
nansierer 7,6 mio. kr. i 2021 til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på
sundhedsområdet.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at afsætte 1.210,0 mio. kr. i 2020 og 922,0 mio.
kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale og regionale udgifter til håndtering af
COVID-19. Udgifterne på 2.122,0 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af
Social- og Indenrigsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af
den særlige situation, som COVID-19 har påført dansk økonomi, lægges der således op til at forhøje
udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for finansår
2020. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

Regeringen er enig med KL og Danske Regioner om at kompensere kommuner og regioner, der har
foretaget indkøb i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) til håndtering af udbruddet af CO-
VID-19 i 2020. Kompensationen udgøres af 1.781,0 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden, 361,0
mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland og 1.239,0 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune. Udgifterne på
i alt 3.381,0 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Justitsministeriets bevil-
ling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation, som COVID-19
har påført dansk økonomi, lægges der op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion
på forslag til lov om tillægsbevilling for finansår 2020.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 140,0 mio. kr. i 2020 til kompensation for de lokalt af-
holdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler i forbindelse med håndteringen af COVID-19.
Udgifterne på 140,0 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Social- og In-
denrigsministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige si-
tuation som COVID-19 har påført dansk økonomi, lægges der således op til at forhøje udgiftsbevil-
lingen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for finansår 2020. Beløbet
kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne medfinansierer 5,0 mio. kr. i 2021 til tværoffentligt
effektiviseringssamarbejde.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne finansierer 30,5 mio. kr. i 2021 til finansiering af
det fælleskommunale digitaliseringsprogram.
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Regeringen og KL er enige om at afsætte 30,6 mio. kr. i 2021 og frem til regulering af bloktilskud
vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 4,3 mio. kr. i 2021 til tilbagebetaling af uforbrugte midler
i VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation).

Regeringen og KL er enige om at afsætte 0,8 mio. kr. i 2021 og frem til kommunal medfinansiering
af sundhed.dk.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 17,1 mio. kr. i 2020 og 25,9 mio. kr. i 2021 til omlægning
af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kompenseres for at videreføre driften af Det Fæl-
leskommunale Ejendomsstamregister (ESR) med 98,7 mio. kr. i 2021.

Regeringen og Danske Regioner er enige om at afsætte 1,7 mio. kr. i 2021 til regional medfinansie-
ring til videreudvikling af sygehusmedicinregistret.

Regeringen og Danske Regioner er enige om at afsætte 2,3 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021 til
regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme. I tillæg
hertil er det aftalt, at der foretages en mellemstatslig overførsel på 2,4 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr.
i 2021 til statslig medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme.
Udgifterne på 2,4 mio. kr. i 2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Sundheds- og Æl-
dreministeriets bevilling på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situa-
tion, som COVID-19 har påført dansk økonomi, lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillin-
gen uden modgående reduktion på forslag til lov om tillægsbevilling for finansår 2020.

Med Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 er der indgået en frikøbsaftale
mellem staten, regionerne og kommunerne om omlægning af betaling for CPR-data på Datafordele-
ren. Såfremt de offentlige anvendere ikke overgår til Datafordeleren som forudsat, tilbageføres mid-
lerne til parterne, jf. aftalen. Der afsættes 6,3 mio. kr. i 2020 til kommunerne og 1,1 mio. kr. i 2020
til regionerne til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

Med Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 er der indgået en frikøbsaftale
mellem staten, regionerne og kommunerne om omlægning af betaling for CPR-data på Datafordele-
ren, hvormed CPR-administrationen er tilført en bevilling svarende til forbruget af CPR-data på Da-
tafordeleren. Med frikøbsaftalen afsættes 2,5 mio. kr. i 2021 til omlægning af offentlige myndighe-
ders betaling for CPR-data.

Med Aftalen om den kommunale og regionale økonomi for 2019 er regeringen, KL og Danske Re-
gioner enige om, at der foretages en efterregulering af de statsfinansierede midler til drift af de 150
særlige pladser. Kommunerne medfinansierer 1,8 mio. kr. i 2020, og regionerne medfinansierer 2,7
mio. kr. i 2020 til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psy-
kiatrien.

Med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar-
kedsområdet 2020-2023 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i 2021 til udbredelse af
faste læger på plejecentre.

Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 360,0 mio. kr. i 2020 og 364,7 mio. kr. i 2021
til en styrket kapacitet i psykiatrien, der målrettes løft af drift.

Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 150,0 mio. kr. i 2020 og 142,0 mio. kr. i 2021
til styrket kapacitet i psykiatrien, der målrettes løft af anlæg.

Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 90,0 mio. kr. i 2020 og 91,2 mio. kr. fra 2021
og frem til styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i retspsykiatrien.
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Med Aftale om finansloven for 2020 blev der afsat 300,0 mio. kr. i 2020 og 607,8 mio. kr. fra 2021
og frem til 1.000 flere sygeplejersker.

Med Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmar-
kedsområdet 2020-2023 blev der afsat 15,0 mio. kr. i 2020 og 15,2 mio. kr. i 2021 til specialiserede
og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.

Med Aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 53,5 mio. kr. årligt til styrket indsats på hospita-
lernes fødeafdelinger.

Det er aftalt, at der afsættes 45,0 mio. kr. i 2020 til finansiering af fortolkningsændring vedrørende
reglerne om tilskud til sonderemedier.

Med Aftale om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019 blev der afsat en reserve på 3,1
mio. kr. i 2020 til håndtering af kommunale aktiveringsudgifter.

Ligeledes afsættes der i tillæg til aftalen med KL en lånepulje på 200,0 mio. kr. for 2021 til anlægs-
investeringer i kommunerne på det ordinære anlægsområde.

Med henblik på nedskrivning af kommunernes likviditet som følge af efterregulering af DUT-sag
vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af de gymnasiale uddannelser reduceres det
kommunale bloktilskud med 9,1 mio. kr. i 2020.

Generelle tilskud til kommunerne i 2021
Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder staten til samtlige kom-

muner et årligt tilskud.
Det generelle tilskud til kommunerne for finansåret 2021 søges fastsat til 92.202,3 mio. kr., hvoraf

4.000,0 mio. kr. er betinget, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af
statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2021 udgør balancetilskuddet -8.198,9. mio. kr.

Opgørelsen heraf er sket med udgangspunkt i det foregående års tilskud med regulering for pris- og
lønudvikling.

Med Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 blev der afsat 100,0
mio. kr. i 2020 til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt. Tilskuddet fordeles efter
en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Udgifterne på 100,0 mio. kr. i
2020 foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Social- og Indenrigsministeriets bevilling på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation, som COVID-19 har på-
ført dansk økonomi, lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduk-
tion på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den
1. september 2020.

Det generelle tilskud til kommunerne for 2021 er reguleret som følge af Det Udvidede Totalbalan-
ceprincip (DUT), jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

På det kommunale bloktilskud for 2021 foretages en foreløbig regulering på 21.456,5 mio. kr. ved-
rørende den skønnede udvikling i kommunernes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2019
til 2021 og en efterregulering vedrørende udviklingen fra 2017 til 2019 på -868,9 mio. kr. Det kom-
munale bloktilskud reguleres permanent med 1.404,9 mio. kr. vedrørende udviklingen i kommuner-
nes udgifter til de budgetgaranterede områder fra 2018 til 2019.

I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse.
De søgte tilskudsbeløb for 2021 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for finansåret 2021.

Generelle tilskud til kommuner i 2020
De generelle tilskud til kommunerne for 2020 forhøjes med 550,1 mio. kr. som følge af DUT mv.,

jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og reduceres med 3.248,1 mio. kr.
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som følge af andre reguleringer. Reguleringer, der indebærer overførsler mellem hovedkonti, der ik-
ke er hjemlet i finansloven for 2020, vil fremgå af e-stykket.

I vedlagte bilag 1 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i
2020.

Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbe-
villing for finansåret for 2020, specificeres således:

§ 15.91.11. Kommunerne (Lovbunden)
20. Statstilskud til kommuner

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 3.798,2 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud til kommunerne i 2020
Som følge af aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem mellem regeringen

og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet af d. 5. maj 2020 indarbejdes
beskæftigelsestilskuddet i den generelle udligning fra 2021. Der søges derfor kun om midtvejsregule-
ring af årets beskæftigelsestilskud og efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud. Be-
skæftigelsestilskuddet til kommunerne for 2020 søges reguleret med 5.503,5 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 kom-
muner. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

Derudover søges beskæftigelsestilskuddet for 2019 efterreguleret med 665,2 mio. kr. Den endelige
opgørelse af tilskuddet er reguleret for kommunale nettoudgifter som følge af ændringer af love og
regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, jf. lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner.

I vedlagte bilag 2 er angivet en oversigt over den søgte tilskudsfastsættelse i 2020.

Ændringerne af beskæftigelsestilskuddet for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om til-
lægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
20. Midtvejsregulering af årets beskæftigelsestilskud til kommunerne

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 5.503,5 mio. kr.

§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)
30. Efterregulering af foregående års beskæftigelsestilskud

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 665,2 mio. kr.

Generelle tilskud til regionerne i 2021
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 102.215,0 mio. kr. i 2021, og til-
skuddet til finansiering af de regionale udviklingsopgaver søges fastsat til 2.053,1 mio. kr. Heraf er
1.500,0 mio. kr. betinget af regionernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2021.
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Det generelle tilskud til regionerne for 2021 er reguleret som følge af DUT, 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 2021 vil blive indarbejdet på forslag til finanslov for 2021.

Generelle tilskud til regionerne i 2020
De generelle tilskud til regionerne for 2020 søges forhøjet med 46,6 mio. kr. på sundhedsområdet

og forhøjet med 1,9 mio. kr. på udviklingsområdet som følge af DUT mv., jf. lov om regionernes
finansiering, samt forhøjet med 1.381,0 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 55,5 mio. kr.
på udviklingsområdet som følge af andre reguleringer. Reguleringer der indebærer overførsler mel-
lem hovedkonti, der ikke er hjemlet i finansloven for 2020, vil fremgå af e-stykket.

I vedlagte bilag 3 og 4 er givet en samlet specifikation og oversigt over den søgte tilskudsfastsæt-
telse i 2020.

Ændringerne af de generelle tilskud for finansåret, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling
for finansåret 2020, specificeres således:

§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne
10. Statstilskud til sundhedsområdet

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 1.427,6 mio. kr.

20. Statstilskud til udviklingsområder
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner -53,6 mio. kr.

Andre bevillingsforhold
Med henblik på kompensation for kommunale og regionale udgifter afholdt i NOST-regi overføres

1.781,0 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden, 361,0 mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland og
1.239,0 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune til kompensation for udgifter afholdt i regi af NOST til
håndtering af COVID-19. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægs-
bevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19
10. Almindelig virksomhed

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 3.381,0 mio. kr.

Med henblik på finansiering af kommunal reserve vedr. aktiveringsudgifter ifm. lov om et midlerti-
digt børnetilskud til visse forsørgere overføres 3,1 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag til § 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomst-
overførsler. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2020, specificeres således:

§ 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstover-
førsler
10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede ind-

komstoverførsler
Udgift
49. Reserver og budgetregulering 3,1 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
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10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -3,1 mio. kr.

Med henblik på efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren overføres 6,3 mio. kr. i 2020
til det kommunale bloktilskud og 1,1 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra § 15.11.26.
CPR-administration. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 15.11.26. CPR-administration
10. Driftsudgifter

Udgift
78. Overført overskud -7,4 mio. kr.

Med henblik på finansiering af udgifterne vedr. genoptagelse af sager efter servicelovens § 42 vedr.
tabt arbejdsfortjeneste overføres 11,3 mio. kr. i 2020 fra § 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i
hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til § 15.11.79. Reserver og budgetre-
gulering. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for fi-
nansåret 2020, specificeres således:

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 11,3 mio. kr.

§ 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
20. Tabt arbejdsfortjeneste

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner -11,3 mio. kr.

Med henblik på finansiering af udgifterne vedr. DUT-sag vedr. L 173 fremsat den 16. april 2020,
forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold
på krisecenter) overføres 2,6 mio. kr. i 2020 fra § 15.75.32. Kvindekrisecentre til § 15.11.79. Reser-
ver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægs-
bevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 2,6 mio. kr.

§ 15.75.32. Kvindekrisecentre
10. Kvindekrisecentre

Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -2,6 mio. kr.

Med henblik på genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt opskrives § 15.91.12.76. Til-
skud vedr. genoptagelse af besøg mv. med 100,0 mio. kr. i 2020. Ændringerne for finansåret 2020,
der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:
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§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne
76. Tilskud vedr. genoptagelse af besøg mv. (nyoprettet underkonto)

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 100,0 mio. kr.

Med henblik på efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i psykia-
trien overføres 1,8 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud og 2,7 mio. kr. i 2020 fra det regio-
nale bloktilskud til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlings-
plan til forebyggelse af vold på botilbud. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til
lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan

til forebyggelse af vold på botilbud
Udgift
49. Reserver og budgetregulering 4,5 mio. kr.

Med henblik på udbredelse af faste læger på plejecentre overføres 15,0 mio. kr. i 2020 til det kom-
munale bloktilskud fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejds-
markedsområdet for 2020-2023. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om
tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkeds-

området for 2020-2023
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -15,0 mio. kr.

Med henblik på en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af drift overføres 360,0 mio. kr. til
det regionale bloktilskud i 2020 fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020. Ændringerne for
finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres
således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om finansloven for 2020

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -360,0 mio. kr.

Med henblik på en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af anlæg overføres 150,0 mio. kr. i
2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020. Ændringerne
for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres
således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om finansloven for 2020

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -150,0 mio. kr.

Med henblik på styrkelse af kapaciteten og forbedringen af normeringerne i retspsykiatrien overføres
90,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020.
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Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om finansloven for 2020

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -90,0 mio. kr.

Med henblik på 1.000 flere sygeplejersker fra 2021 overføres 300,0 mio. kr. i 2020 til det regionale
bloktilskud fra § 16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020. Ændringerne for finansåret 2020, der
optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
16. Aftale om finansloven for 2020

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -300,0 mio. kr.

Med henblik på specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder overføres 15,0
mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-,
sundheds og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkeds-

området for 2020-2023
Udgift
49. Reserver og budgetregulering -15,0 mio. kr.

Med henblik på finansiering af fortolkningsændring af reglerne for finansiering af sonderemedier til
borgere uden for sygehusregi og uden tilknytning til hjemmesygepleje eller lignende overføres 22,5
mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 16.11.79. Reserver og bud-
getregulering. Samtidig overføres 45,0 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af
det kommunale bloktilskud mv. til det regionale bloktilskud. Ændringerne for finansåret 2020, der
optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 22,5 mio. kr.

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

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -22,5 mio. kr.

§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -45,0 mio. kr.
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Med henblik på at styrke overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme overføres 2,3 mio. kr.
i 2020 fra det regionale bloktilskud og 2,4 mio. kr. fra en mellemstatslig overførsel i 2020 til §
16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 16.35.01. Statens Serum Institut
10. Driftsbudget

Udgift
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,7 mio. kr.

Med henblik på at styrke indsatsen på hospitalernes fødeafdelinger overføres 53,5 mio. kr. i 2020 til
det regionale bloktilskud fra § 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger. Ændringer-
ne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specifi-
ceres således:

§ 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
10. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger

Udgift
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner -53,5 mio. kr.

Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. indførelse af obligatorisk pensionsordning for overfør-
selsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af for-
skellige overførselsindkomster (lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension og forskellige andre love) overføres 12,9 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag til § 17.19.79. Reserver og budgetregulering. Ændringerne for finansåret
2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 12,9 mio. kr.

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

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -12,9 mio. kr.

Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale
mv. (lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge) overføres 2,8 mio. kr.
i 2020 fra § 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet til § 17.19.79. Reserver og bud-
getregulering. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2020, specificeres således:

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 2,8 mio. kr.

§ 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
10. Forsøgs- og udredningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Udgift
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22. Andre ordinære driftsomkostninger -2,8 mio. kr.

Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. forsøg på beskæftigelsesområdet (bekendtgørelse nr.
650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet) overføres
2,1 mio. kr. i 2020 fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til § 17.19.78. Reserver og
budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på
forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
30. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 2,1 mio. kr.

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

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -2,1 mio. kr.

Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtids-
pension og forøgelse af skattefri seniorpræmie (lov nr. 1123 af 19. november 2019) overføres 0,3
mio. kr. i 2020 fra § 17.19.79. Reserver og budgetregulering til § 17.19.78 Reserver og budgetregule-
ring vedrørende indkomstoverførsler. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov
om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 0,3 mio. kr.

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -0,3 mio. kr.

Med henblik på omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver overføres 17,1 mio.
kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra § 20.29.15.10. Sprogprøver mv. Ændringerne for finans-
året 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 20.29.15. Sprogprøver mv.
10. Sprogprøver mv.

Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -17,1 mio. kr.

Med henblik på at finansiere udgifterne vedr. afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyr overføres 24,9 mio.
kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag. Æn-
dringerne for finansåret 2020, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020,
specificeres således:

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
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Udgift
49. Reserver og budgetregulering -24,9 mio. kr.

§ 29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet
10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 24,9 mio. kr.

Med henblik på det digitale planregister overføres 2,8 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud
fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet. Ændringerne for finansåret 2020, der optages på forslag
til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020, specificeres således:

§ 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet
30. Ejendomsområdet

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -2,8 mio. kr.

Øvrige bevillingsforhold
Efter budgetloven kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg i forbindelse

med det årlige aktstykke om fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foreta-
ge en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.

c. Særskilt forelæggelse for Finansudvalget af de søgte tilskudsbeløb sker under henvisning til § 14
og § 23 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og til § 3 i lov om 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.

Finansministeren kan med tilslutning fra Finansudvalget i forbindelse med det årlige aktstykke om
fastsættelse af statens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de
gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner, jf. budgetlovens § 8, stk. 1.

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

e. Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
bloktilskud til kommuner og regioner for finansåret 2020 fastsættes til henholdsvis 67.766,0 mio. kr.
og 102.386,3 mio. kr., og at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 optages
følgende:

Udgift Indtægt
Mio. kr. Mio. kr.

§ 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19 3.381,0 -
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§ 14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale ind-
komstoverførsler 3,1 -

§ 15.11.26. CPR-administration -7,4 -
§ 15.11.79. Reserver og budgetregulering 13,9 -
§ 15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne -11,3 -

§ 15.75.32. Kvindekrisecentre -2,6 -
§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne 1.374,0 -
§ 15.91.11. Kommunerne (Lovbunden) 3.798,2 -
§ 15.91.12. Særtilskud til kommunerne 100,0 -
§ 15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) 6.168,7 -
§ 16.11.79. Reserver og budgetregulering -903,0 -
§ 16.35.01. Statens Serum Institut 4,7 -
§ 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger -53,5 -
§ 17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstover-
førsler 2,4 -

§ 17.19.79. Reserver og budgetregulering 15,4 -
§ 17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet -2,8 -
§ 20.29.15. Sprogprøver mv. -17,1 -
§ 29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet 24,9 -
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -65,5 -
§ 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud
mv. -45,0 -

§ 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet -2,8 -

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020
optages følgende tekstanmærkninger under § 11:

”Tekstanmærkning ad 11.11.77.
Justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.239 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune til kompen-

sation for udgifter afholdt i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) til håndtering af CO-
VID-19. ”

”Tekstanmærkning ad 11.11.77.
Justitsministeren bemyndiges til at overføre 1.781 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden og 361,0

mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland til kompensation for udgifter afholdt i regi af Den Nationale
Operative Stab (NOST) til håndtering af COVID-19. ”

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020 optages følgende tekstanmærkninger under § 14:

”Tekstanmærkning ad 14.11.78.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre 3,1 mio. kr. i 2020 til § 14.11.78. Reserver og budget-
regulering vedrørende kommunale indkomstoverførsler fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevil-
lingsforslag til finansiering af kommunal reserve vedr. aktiveringsudgifter ifm. lov om et midlertidigt
børnetilskud til visse forsørgere”

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,1 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra §

15.11.26. CPR-administration til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,7 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til §

16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i
psykiatrien. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 360,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra §

16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af
drift. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 150,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra §

16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet løft af
anlæg. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 90,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra §

16.11.79.16. Aftale om finansloven 2020 til styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i
retspsykiatrien. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 300,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra §

16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020 til 1.000 flere sygeplejersker. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra §

16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet for
2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 45,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra §

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv. til finansiering af fortolk-
ningsændring i forhold til reglerne for finansiering af sonderemedier. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,3 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud til §
16.35.01.10. Driftsbudget til regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smit-
somme sygdomme. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 53,5 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud fra §

16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger til en styrket indsats på hospitalernes fø-
deafdelinger. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 922,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud til

kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19. Beløbet kommer
ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 6,3 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra §

15.11.26. CPR-administration til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,8 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktilskud til §

16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150 særlige pladser i
psykiatrien. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra

§ 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for
2020-2023 til udbredelse af faste læger på plejecentre. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 17,1 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud fra

§ 20.29.15.10. Sprogprøver mv. til omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at opskrive det kommunale bloktilskud med 1.210,0 mio. kr. i

2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Belø-
bet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 9,1 mio. kr. i 2020 til

nedskrivning af kommunernes likviditet som følge af efterregulering af DUT-sag vedr. Lov nr. 1716
af 27. december 2016 om ændring af de gymnasiale uddannelser. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 140,0 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud til

kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemidler i forbindelse med
håndteringen af COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
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Uanset bestemmelserne i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 1084 af 28. oktober 2019, om afregningen af midtvejsreguleringen af beskæftigel-
sestilskuddet i oktober, november og december i tilskudsåret bemyndiges social- og indenrigsmini-
steren til ekstraordinært at udbetale midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet på 5.503,5 mio.
kr. den 1. september 2020. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.12.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 100,0 mio. kr. i 2020

til kommunerne til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt. Tilskuddet fordeles efter
en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Beløbet kommer ekstraordinært
til udbetaling den 1. september 2020. ”

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020 optages følgende tekstanmærkning under § 16:

”Tekstanmærkning ad 16.11.79.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 22,5 mio. kr. i 2020 til § 16.11.79. Reser-

ver og budgetregulering fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til finansiering af for-
tolkningsændring i forhold til reglerne for finansiering af sonderemedier. ”

Der søges endvidere om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020 optages følgende tekstanmærkning under § 35:

”Tekstanmærkning ad § 35.11.50.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,8 mio. kr. i 2020 til § 15.91.11. Kommunerne fra §

35.11.50. Reserve til Skatteministeriet vedr. det digitale planregister Plandata.dk. ”

Vedrørende finansåret 2021
På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages følgende:

Finansministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 5,0 mio. kr. i 2021 fra det
kommunale bloktilskud til § 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde til medfinansie-
ring af tværoffentligt effektiviseringssamarbejde. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages
således følgende:

§ 07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde 5,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 57,3 mio. kr.
fra det kommunale bloktilskud i 2021 og 28,6 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2021 til §
07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af fremtidssikring af den fæl-
lesoffentlige digitale infrastruktur. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgen-
de:

§ 07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering 85,9 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 39,5 mio. kr.
fra det kommunale bloktilskud i 2021 og 19,7 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i 2021 til §
07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale in-
frastruktur. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:

§ 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter 59,2 mio. kr.
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Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 30,5 mio. kr. i
2021 fra det kommunale bloktilskud til § 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi – til-
skud til finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram. Midlerne overføres herfra til
KL som tilsagn om tilskud. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:

§ 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi – tilskud 30,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 15,0 mio. kr. i
2021 fra det kommunale bloktilskud og 15,0 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til §
07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til medfinansiering
af Investeringsfonden. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:

§ 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløs-
ninger

30,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 2,5 mio. kr. i
2021 fra det regionale bloktilskud til § 15.11.26. CPR-administration til omlægning af offentlige
myndigheders betaling for CPR-data. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således føl-
gende:

§ 15.11.26. CPR-administration 2,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens tilskud til finansie-
ring af sundhedsområdet fastsættes til 102.215,0 mio. kr. i 2021, og at tilskuddet til finansiering af de
regionale udviklingsopgaver fastsættes til 2.053,1 mio. kr. i 2021. Heraf er 1.500,0 mio. kr. betinget.
På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:

§ 15.91.03. Statstilskud til regionerne 104.268,1 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud til kom-
munerne for finansåret 2021 fastsættes til 92.216,6 mio. kr., hvoraf 4.000,0 mio. kr. er betinget, jf.
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Af statens bloktilskud til kommuner-
ne for finansåret 2021 udgør balancetilskuddet -8.198,9 mio. kr. På forslag til finanslov for finansåret
2021 optages således følgende:

§ 15.91.11. Kommunerne 92.216,6 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2021 ydes et tilskud til
kommunerne på 576,6 mio. kr. til bedre dagtilbud. På forslag til finanslov for finansåret 2021 opta-
ges således følgende:

§ 15.91.12.40. Tilskud til bedre dagtilbud 576,6 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2021 ydes et tilskud til
kommunerne på 102,9 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. På forslag til finanslov for finansåret
2021 optages således følgende:

§ 15.91.12.75. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed 102,9 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2021 ydes et tilskud til
kommunerne på 1.029,5 mio. kr. til styrket kvalitet i ældreplejen. På forslag til finanslov for finans-
året 2021 optages således følgende:
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§ 15.91.12.80. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 1.029,5 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2021 ydes et tilskud til
kommunerne på 1.078,2 mio. kr. til en værdig ældrepleje. På forslag til finanslov for finansåret 2021
optages således følgende:

§ 15.91.12.84. Tilskud til en værdig ældrepleje 1.078,2 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 24,2 mio. kr. i
2021 fra det kommunale bloktilskud og 40,7 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til §
16.11.17.10. Alm. virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.). På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages så-
ledes følgende:

§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed 64,9 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 1,7 mio. kr. fra
det regionale bloktilskud i 2021 til § 16.11.17.10. Alm. virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen til regio-
nal medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinregistret. På forslag til finanslov for fi-
nansåret 2021 optages således følgende:

§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed 1,7 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 4,5 mio. kr. i
2021 fra det regionale bloktilskud og 4,5 mio. kr. i 2021 som en mellemstatslig overførsel til §
16.35.01.10. Driftsbudget til regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smit-
somme sygdomme. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:

§ 16.35.01.10. Driftsbudget 9,0 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes et statsligt resul-
tatafhængigt tilskud (nærhedsfinansiering) på 1.554,4 mio. kr. i 2021 til finansiering af regionernes
sundhedsvæsen. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:

§ 16.51.74. Statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sundheds-
væsen

1.554,4 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 0,8 mio. kr. i
2021 fra det kommunale bloktilskud til § 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentli-
ge projekter på sundhedsområdet til kommunal medfinansiering af sundhed.dk. På forslag til finans-
lov for finansåret 2021 optages således følgende:

§ 16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på
sundhedsområdet 0,8 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 7,6 mio. kr. i
2021 fra henholdsvis det regionale og det kommunale bloktilskud til § 16.55.01.70. Videokonsultati-
oner til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur
på sundhedsområdet. På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages således følgende:
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§ 16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter (nyopret-
tet underkonto) 15,2 mio. kr.

Endvidere søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der ydes et tilskud på 909,3
mio. kr. i 2021 til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne. På forslag til finanslov for
finansåret 2021 optages således følgende:

§ 16.91.60.20. Pulje til regionernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne 909,3 mio. kr.

På forslag til finanslov for 2021 optages følgende tekstanmærkninger under § 15:

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 48,3 mio. kr. fra det regionale bloktilskud i

2021, heraf 21,3 mio. kr. angående basisfinansiering og 7,3 mio. kr. angående dobbeltdrift til §
07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til medfinansiering af fremtidssikring af den fæl-
lesoffentlige digitale infrastruktur samt 19,7 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturpro-
jekter til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til §

07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til medfinansiering
af Investeringsfonden. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,5 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til §

15.11.26. CPR-administration til omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 40,7 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til §

16.11.17.10. Alm. virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.). ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,7 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til §

16.11.17.10. Alm. virksomhed til regional medfinansiering til videreudvikling af sygehusmedicinre-
gistret. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 364,7 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra §

16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien – drift. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 142,0 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra §

16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien – anlæg. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 91,2 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra §

16.11.79.16. Aftale om finansloven 2020 til styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i
retspsykiatrien. ”
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”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 607,8 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra §

16.11.79.16. Aftale om Finansloven for 2020 til 1.000 flere sygeplejersker. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,2 mio. kr. i 2021 til det regionale bloktilskud fra §

16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for
2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,5 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til §

16.35.01.10. Driftsbudget, Statens Serum Institut til regional medfinansiering af styrket overvågning
af infektioner og smitsomme sygdomme. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2021 fra det regionale bloktilskud til §

16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af Medcom-løsnin-
ger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,0 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til §

07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde til medfinansiering af tværoffentligt effekti-
viseringssamarbejde. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre samlet 96,8 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktil-

skud, heraf 42,9 mio. kr. angående basisfinansiering og 14,4 mio. kr. angående dobbeltdrift til §
07.12.02.10. Drift af fællesoffentlig digitalisering til fremtidssikring af den fællesoffentlige digitale
infrastruktur samt 39,5 mio. kr. til § 07.12.02.40. Udvikling af infrastrukturprojekter til fremtidssik-
ring af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 30,5 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til

§ 07.12.03.40. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi – tilskud til finansiering af det fælleskommu-
nale digitaliseringsprogram til udbetaling af projekttilskud til KL. Midlerne overføres herfra til KL
som tilsagn om tilskud. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til

§ 07.12.04.10. Investeringsfonden for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til medfinansie-
ring af Investeringsfonden. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 30,6 mio. kr. i 2021 og frem til det kommunale blok-

tilskud til regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
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Finansministeren bemyndiges til at overføre 4,3 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud fra §
15.11.31. Rådgivning og udredning til tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den Nationale
Videns- og Specialrådgiverorganisation). ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 24,2 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til

§ 16.11.17.10. Alm. virksomhed til medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.). ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 0,8 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til §

16.55.01.30. Kommunal medfinansiering af fællesoffentlige projekter på sundhedsområdet til kom-
munal medfinansiering af sundhed.dk. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 5,1 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud fra §

16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for
2020-2023 til udbredelse af faste læger på plejecentre. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 7,6 mio. kr. i 2021 fra det kommunale bloktilskud til §

16.55.01.70. Videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter til finansiering af Medcom-løsnin-
ger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 25,9 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud fra

§ 20.29.15.10. Sprogprøver mv. til omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 98,7 mio. kr. i 2021 til det kommunale bloktilskud til

kompensation af kommunerne for at videreføre driften af Det Fælleskommunale Ejendomsstamregi-
ster (ESR). ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.12.40.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 576,6 mio. kr. i 2021 til kom-
munerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes
andel af det skønnede antal 0-5 årige børn pr. 1. januar 2021, der anvendes i forbindelse med udmel-
ding af tilskud og udligning til kommunerne for 2021. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.12.75.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud til bekæmpelse af ensomhed på

102,9 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på æl-
dreområdet. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.12.80.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til styrket kvalitet i æl-

dreplejen på 1.029,5 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for ud-
giftsbehovet på ældreområdet. ”

”Tekstanmærkning ad 15.91.12.84.
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Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud til en værdig ældrepleje
på 1.078,2 mio. kr. i 2021 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet
på ældreområdet. ”

På forslag til finanslov for finansåret 2021 optages følgende tekstanmærkninger under § 16:

”Tekstanmærkning ad 16.51.74.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at afsætte et statsligt resultatafhængigt tilskud (nær-

hedsfinansiering) på 1.554,4 mio. kr. i 2021 til finansiering af regionernes sundhedsvæsen. ”

”Tekstanmærkning ad 16.91.60.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyg-

geri omfattet af tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadmi-

nistration, 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, regn-
skab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regioner-
nes egenfinansiering, midler fra kvalitetsfonden og provenu fra låneoptagelse, provenu og overdra-
gelsesværdier fra salg af ejendomme samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler. ”

”Tekstanmærkning ad 16.91.60.20.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 909,3 mio. kr. i 2021 til regio-

nernes deponering til kvalitetsfondsbyggerierne. Af midlerne udbetales 158,9 mio. kr. til Region Ho-
vedstaden og 750,4 mio. kr. til Region Midtjylland."

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

det korrigerede beregningsgrundlag for 2018 til 2021 udgør 8,3 pct.

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

reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi, fastsættes til 5,1 pct. Regule-
ringsprocenten udgør herefter 7,0 pct.

Omfordeling mellem udgiftslofter
Endelig anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 100,0

mio. kr. i 2020 og 1.727,3 mio. kr. i 2021 fra det statslige delloft for driftsudgifter til det kommunale
udgiftsloft.
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Der anmodes om tilslutning til, at der i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1, omfordeles 762,7 mio.
kr. i 2020 og 2.386,3 mio. kr. i 2021 og frem fra det statslige delloft for driftsudgifter til det regionale
delloft for sundhedsområdet.

København, den 17. juni 2020

NICOLAI WAMMEN

/ Søren Lund

Til Finansudvalget.
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Bilag 1
Regulering af det generelle tilskud for kommuner

Mio. kr. Korrigeret pulje
2020 (2020-pl)

Foreløbig pulje
2021 (2021-pl)

BO 2022
(2021-pl)

BO 2023
(2021-pl)

I. Overført tilskudspulje
Kommune- og regionsaftalen 2020 vedr. 2021, overført tilskudspulje, jf. akt
162 af 16. september 2019 63.967,8 79.480,4 79.687,7 79.687,7
Pris- og lønregulering 2020-2021 - 1.192,2 1.195,3 1.195,3
I alt 63.967,8 80.672,6 80.883,0 80.883,0

II. Budgetgaranti

Foreløbig regulering - 21.456,5 - -
Efterregulering - -868,9 - -
Permanent regulering - 1.404,9 -1.404,9 -1.404,9
I alt - 21.992,5 -1.404,9 -1.404,9

III. Lov- og cirkulæreprogram

Erhvervsministeriet
Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 om det digitale planregister
Plandata.dk. *) 2,8 1,0 0,5 0,5
Lov nr. 1715 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning (Strate-
gisk planlægning for landsbyer) - - - -3,3
Lov nr. 134 af 25. februar 2020 om ændring af lov om planlægning, lov om
midlertidig regulering af boligforholdene og lov om maritim fysisk planlæg-
ning (Frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for
Grønt Danmarkskort, overførsel af fleksboligordningen og mulighed for at ved-
tage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til hav-
plan m.v.) 0,6 0,6 0,6 0,3

I alt
3,4 1,6 1,1 -2,5

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om
Udbetaling Danmark, og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav
for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt
ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmar-
kedstilknytning). 1) - - - 9,4
I alt - - - 9,4

Social- og Indenrigsministeriet
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 446 af 9. juni 2008 om
ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet alminde-
lig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supple-
rende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og af-
skaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.). 1) - - - -3,5
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 318 af 28. april 2009,
ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge
uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre). 1) - - - 0,6
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 1613 af 22. december
2010 om loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste. 1) - - - -3,6
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om
Barnets Reform. 1) - - - 2,7
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 2012
om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. 1) - - - 2,7
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Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende bekendtgørelse nr. 1252 af 20.
november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven. 1) - - - -1,2
Lov nr. 615 af 14. maj 2020 om ændring af lov om socialtilsyn. 0,1 0,2 0,2 0,2
Lov nr. 136 af 25. februar 2020 om udsatte børn og unge og fuldbyrdelse af
tvangsmæssige afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke og lov
nr. 137 af 25. februar 2020 om styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringel-
sessager 0,8 0,9 0,9 0,9
Bekendtgørelse nr. 229 af 5. marts 2020 om dataindberetninger på socialområ-
det 0,3 0,5 0,5 0,5
L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling
til kvinder, der får ophold på krisecenter), fremsat den 16. april 2020. 2,6 5,4 5,4 5,4
Genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 21,1 - - -
Genoptagelse af sager vedr. løn til pasning af nærtstående med handicap eller
alvorlig sygdom efter servicelovens § 118 0,2 - - -
L 197 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den
centrale refusionsordning), fremsat den 26. maj 2020. 1) - -1.950,8 -1.992,4 -2.028,0
L 193 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtil-
syn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten
for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af
et kontant tilskud), fremsat den 20. maj 2020 *) 30,0 60,9 60,9 60,9
I alt 55,1 -1.882,9 -1.924,5 -1.962,4

Sundheds- og Ældreministeriet
L160 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstat-
ningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til de mest so-
cialt udsatte borgere) og Bekendtgørelse om tandpleje (indførelse af nye be-
stemmelser om socialtandpleje) 40,0 60,9 60,9 60,9
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) - - - 2,6
I alt 40,0 60,9 60,9 63,5

Beskæftigelsesministeriet
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (For-
højelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v. (tilbage-
trækningsreform)). - - - 0,2
Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension (Harmoni-
sering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension). - - - 0,3
Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension, lov om Ar-
bejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger
m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Skær-
pede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af til-
læg for opsat pension m.v.). - - - 0,8
Lov nr. 920 af september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne-
og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen) - - - -53,5
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesind-
sats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love (re-
form af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, re-
habiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1) - - - -222,5
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsfor-
sikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af ef-
terlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). - - - 84,4
Lov nr. 125 af 6. februar 2019, Lov om ændring af lov om social pension og
lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for fol-
kepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller
samlevers indkomst) Lovforslag nr. 135. - - - -2,3
Lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpolitik,
integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner,
styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og
forskellige andre love (Indførelse af seniorpension). -101,7 -222,5 -296,8 -257,4
Lov nr. 1420 af 17. december 2019 om ændring af lov om social pension, lov
om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Let-
telse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.) 0,1 0,1 0,1 0,1
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Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring af lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for se-
niorer) 20,9 49,9 64,9 79,3
Bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om for-
søg på beskæftigelsesområdet 4,1 2,1 2,1 2,2
Bekendtgørelse nr. 1180 af 25. november 2019 om en aktiv beskæftigelsesind-
sats -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Lov nr. 1123 af 19. november 2019 om ændring af lov om social pension, lov
om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepen-
sion og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie) 1,2 0,9 0,8 0,8
Lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsordning
for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt
ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) 12,9 3,6 3,6 3,6
Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse for-
sørgere -6,6 -5,9 -5,1 -5,1
Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge (en
enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.) -38,2 -42,3 -42,3 -42,3
Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.) 6,8 10,9 11,8 11,8
Lov nr. 212 af 17. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (udvidet ret
for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af
COVID-19) 429,8 - - -
Lov nr. 275 af 26. marts 2020 om midlertidig forlængelse af retten til sygedag-
penge og § 3 i lov nr. 473 af 22 april 2020 med udvidelse perioden, hvor der
sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden 163,7 - - -
Lov nr. 473 af 22. april 2020 om forlængelse af 12-månedersperioden i 225-
timersreglen som følge af COVID-19 0,5 - - -
Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspendering i anciennitetsnedtælling i dag-
pengeperioden og midlertidig suspendering af G-dage -20,8 -21,1 -10,6 -
Lov nr. 657 af 20 maj 2020 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for
lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtage-
re, der er pårørende til perioder, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19 57,0 - - -
I alt 527,1 -226,9 -274,1 -402,2

Børne- og Undervisningsministeriet

Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse - - - 2,3
Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af lov om
de gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddan-
nelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treå-
rige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almen
dannelse og ny profil på hf-uddannelsen). -21,4 -21,7 -21,7 -21,7
Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om fol-
keskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-
senuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Kon-
sekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddan-
nelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om fol-
keskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service
og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte bolig-
områder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børne-
check m.v.) 28,0 33,6 30,7 30,7
I alt 6,6 11,9 9,0 11,3

Miljø- og Fødevareministeriet
Efterregulering af kommunernes indsatsplanlægning efter vandforsyningslo-
vens §13a. -208,3 - - -
Vejledning nr. 43, 2020 om Kildeopsporing af Miljøfarlige Forurenende Stoffer 1,0 - - -
Lov nr 1419 af 17. december 2019 om ændring af lov om vandforsyning m.v.
(Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og
pligt til indberetning m.v.) samt Bekendtgørelse nr 1476 af 17. december 2019
om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning 12,3 12,5 12,5 -
Bekendtgørelse nr. 239 af 16. marts 2020 om multifunktionel jordfordeling 10,0 - - -
Bekendtgørelse nr. 247 af 19. marts 2020 om ophævelse af bekg. om kvælstof-
indfasning til akvakulturer-hvervet -0,2 -0,5 - -
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Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore
fyringsanlæg 1) - - - 0,6
Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, der følger af §
39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar
2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godken-
delse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen);
Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgø-
relsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 1) - - - -0,2
I alt -185,2 12,0 12,5 0,4

Transport- og Boligministeriet
Bekendtgørelse nr. 1055 af 23. oktober 2019 om ændring af bekendtgørelse om
køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 3,4 - - -
Bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 om ændring af bekendtgørelsen om
energi- og miljøkrav til taxier mv.*) - 1,9 - -
Bekendtgørelse nr. 1526 af 12. december 2019 om Trafik-, Bygge- og Bolig-
styrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
L 176 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligfor-
holdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber -0,6 -1,7 -2,6 -3,3
L 178 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regule-
ring af boligforholdene. -2,1 -4,3 -4,3 -4,3
I alt 0,5 -4,3 -7,1 -7,8

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder), Bekendtgørel-
se nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører
m.v. samt Bekendtgørelse nr. 1742 af 13. december 2018 om affaldsdatasyste-
met. 102,6 52,7 52,7 52,7
I alt 102,6 52,7 52,7 52,7

I alt, lov- og cirkulæreprogram 550,1 -1.975,0 -2.069,5 -2.237,6

IV. Andre reguleringer

Balancetilskud - -8.198,9 - -
Midtvejsregulering af overførsler m.v. 1.870,6 - - -

Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur*)1) - -96,8 -88,6 -42,9
Kommunal medfinansiering af Investeringsfonden - -15,0 - -

Kommunal finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram 1) - -30,5 -30,5 -30,5

Tværoffentlig effektivisering1) - -5,0 -5,0 -5,0
Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
2016-20201) - - - 1,5
Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi
2016-2020 - 30,6 30,6 30,6

Overtagelse af E&E1) - - - 1,1
Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren 6,3 - - -
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO - 4,3 - -

Omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data (kommuner)1) - - - -
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) - 98,7 98,0 97,2
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National
Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.) - -24,2 - -
Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsom-
rådet*) - -7,6 - -
Forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk - -0,8 -0,8 -0,8
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Efterregulering af særlige pladser -1,8 - - -
Udbredelse af faste læger på plejecentre (Aftale om udmøntning af reserven til
foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023) 15,0 5,1 - -
Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver 17,1 25,9 25,9 25,9

Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 2028 1) - - - -
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse - - - 4,0
Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19 1.210,0 - - -
Kompensation for lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af værnemid-
ler til håndtering af COVID-19 140,0 - - -
Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af 17. juni 2008
om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommu-
nale skatteudskrivning - -259,3 -259,3 -276,5
Nedskrivning af likviditet i kommuner. Efterregulering af DUT-sag. vedr. æn-
dring af gymnasiale uddannelser (Lov nr. 1716 af 27. december 2016) -9,1 - - -
I alt, andre reguleringer 3.248,1 8.473,6 -229,7 -195,4

Total 67.766,0 92.216,6 77.178,9 77.435,9

*) 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 2019

(2019-pl)
Foreløbigt tilskud 2020

(2020-pl)

Foreløbigt beskæftigelsestilskud, jf. akt 162 af 24. september 2019 10.577,0 10.256,8

Efterregulering 665,2 -

Midtvejsregulering -243,2 5.503,5

Fastsættelse af beskæftigelsestilskud, juni 2020 10.999,0 15.760,3

Kilde: Beskæftigelsesministeriet
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Bilag 3
Regulering af statstilskud til regioner til sundhedsområdet

Mio. kr.
Korrigeret
pulje 2020

(2020-pl)

Foreløbig
pulje 2021

(2021-pl)
BO 2022
(2021-pl)

BO 2023
(2021-pl)

I. Overført tilskudspulje

Permanent tilskud, jf. Kommune- og regionsaftalen 2019 vedr. 2020, over-
ført tilskudspulje, jf. akt 162 af 24. september 2019

99.058,9 99.055,2 98.842,3 98.842,3
Pris- og lønregulering 2020-2021 - 1.287,7 1.284,9 1.284,9

I alt 99.058,9 100.342,9 100.127,2 100.127,2

II. Lov- og cirkulæreprogram

Sundheds- og Ældreministeriet

Lov nr. 1436 af 17. december 2019 om ændring af lov om videnskabsetisk
behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, sundhedsloven
og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og læ-
gemiddelloven (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforsk-
ning samt forbedrede rammer for sundhedsforskning) og tilhørende be-
kendtgørelser. 1,3 2,5 2,5 2,5

Sonderemedier - Breve fra Sundheds- og Ældreministeriet af henholdsvis
26. juni 2017 og 8. januar 2018 til Danske Regioner og KL. 22,5 22,8 22,8 22,8
Bekendtgørelse nr. 54 af 22. januar 2020 om gratis vaccination mod visse
smitsomme sygdomme m.v. samt bekendtgørelse nr. 402 af 7. april 2020
om ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsom-
me sygdomme mv. (vaccination mod kighoste til gravide.) 3,4 - - -

Bekendtgørelse nr. 1348 af 9. december 2019 om økonomiske rammer for
frit valg til private specialsygehuse mv. og for specialiseret ambulant be-
handling på Øfeldt Centrene.

11,0 - - -
Screening for SCID -0,7 -0,8 -0,8 -0,8

Bekendtgørelse nr. 54 af 22. januar 2020 om gratis vaccination mod visse
smitsomme sygdomme m.v. (catch-up program vedr. HPV til drenge) og
Bekendtgørelse nr. 146 af 21. januar 2020 om midlertidig gratis vaccina-
tion mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd. 8,5 4,3 - -

Bekendtgørelse nr. 46 af 20. januar 2020 om ændring af bekendtgørelse
om sikkerhed i forbindelse med bloddonation -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
Urenheder med nitrosaminer i kemiske lægemidler (EU forordning nr.
720/2004) 0,8 - - -

Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)
- - - 7,7

Klinisk kvalitetsdatabase for psykologområdet
- - - -0,6

I alt
46,6 28,7 24,4 31,5

Børne- og Undervisningsministeriet

Oprettelse af ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi, jf. finanslo-
ven for 2019 1) - - - -0,1
I alt - - - -0,1

I alt, lov- og cirkulæreprogram 46,6 28,7 24,4 31,4
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III. Andre reguleringer

Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en balanceret udvikling af
den regionale økonomi -550,6 742,8 742,8 742,8

Regional medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur*)1)
- -48,3 -44,2 -21,3

Regional medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
2016-20201)

- - - 0,8

Regional medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (Natio-
nal Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.) - -40,7 - -
Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sund-
hedsområdet*)

- -7,6 - -

Videreudvikling af sygehusmedicinregistret1)
- -1,7 -1,2 -0,7

Efterregulering af særlige pladser
-2,7 - - -

Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger
53,5 - - -

Efterregulering af uforbrugte midler ift.
Datafordeleren 1,1 - - -

Omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data (regioner)
- -2,5 - -

Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 20281)
- - - -

Nedbringelse af ventetid til offentlig
høreapparatsbehandling (Aftale om finansloven for 2019) - - - -25,9

Udbredelse af regionale og akutte udrykningsteams i psykiatrien (Aftale
om satspuljen på sundhedsområdet 2019-2022) - - - -5,2

Sagsbehandlingstid i Medicinrådet (Aftale om finansloven for 2019)
- - - -2,0

Styrket kapacitet i psykiatrien - drift (Aftale om finansloven for 2020)1)
360,0 364,7 364,7 364,7

Styrket kapacitet i retspsykiatrien (Aftale om finansloven for 2020)
90,0 91,2 91,2 91,2

1.000 flere sygeplejersker (Aftale om finansloven for 2020)
300,0 607,8 607,8 607,8

Specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (Aftale
om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og ar-
bejdsmarkedsområdet 2020-2023)1) 15,0 15,2 15,2 15,2
Regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner og smit-
somme sygdomme1)

-2,3 -4,5 -4,8 -5,3

Kompensation for regionale udgifter til håndtering af COVID-19
922,0 - - -

Regional medfinansiering af Investeringsfonden - -15,0 - -
Styrket kapacitet i psykiatrien - anlæg
(Aftale om finansloven for 2020)1) 150,0 142,0 111,5 101,4
Sonderemedier - Breve fra Sundheds- og Ældreministeriet af henholdsvis
26. juni 2017 og 8. januar 2018 til Danske Regioner og KL. 45,0 - - -
I alt, andre reguleringer 1.381,0 1.843,4 1.883,0 1.863,5
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Total 100.486,5 102.215,0 102.034,6 102.022,1

Anm. : Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.
1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.
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Bilag 4
Regulering af statstilskud til regioner til udviklingsopgaver

Mio. kr.
Korrigeret
pulje 2020

(2020-pl)

Foreløbig
pulje 2021

(2021-pl)
BO 2022
(2021-pl)

BO 2023
(2021-pl)

I. Overført tilskudspulje

Permanent tilskud, jf. Kommune- og regionsaftalen 2019 vedr.
2020, overført tilskudspulje, jf. akt 162 af 24. september 2019 1.953,4 1.953,4 1.953,4 1.953,4
Pris- og lønregulering 2020-2021 - 25,4 25,4 25,4
I alt 1.953,4 1.978,8 1.978,8 1.978,8

II. Lov- og cirkulæreprogram

Børne- og Undervisningsministeriet
Lov nr. 1562 af 27. december 2019 om ændring af lov om institu-
tioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-
nelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler) 1,7 - - -
I alt 1,7 0,0 0,0 0,0

Miljø- og Fødevareministeriet
Undersøgelser af jordforureninger der påvirker overfladevand og
natur - 33,1 33,1 -
I alt 0,0 33,1 33,1 0,0

Transport- og Boligministeriet
Bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 om ændring af bekendt-
gørelsen om energi- og miljøkrav til taxier mv.*) - 1,1 - -
Bekendtgørelse nr. 1296 af 20. november 2019 om Trafik-, Byg-
ge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på
jernbaneområdet 0,2 0,2 0,2 0,2
I alt 0,2 1,3 0,2 0,2

I alt, lov- og cirkulæreprogram 1,9 34,4 33,3 0,2

III. Andre reguleringer

Regulering af generelt statstilskud af hensyn til en balanceret ud-
vikling i den regionale økonomi -55,5 39,9 39,9 39,9
I alt, andre reguleringer -55,5 39,9 39,9 39,9

Total 1.899,8 2.053,1 2.052,0 2.018,9

*) 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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