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Til brug for regionernes budgetlægning for 2020 udmeldes hermed fordelingen af
bloktilskuddet fra staten.
I dette brev beskrives endvidere muligheden for ansøgning om lån og deponeringsfritagelse for 2020.
1. Generelle tilskud til regionerne
Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne, 2020.
I tilskudsbogens tekstdel beskrives overordnet finansieringssystemet for regionerne.
Hertil er givet en beskrivelse af regionernes indtægter i 2020 og kompensationsordningen som følge af omlægningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet for årene 2012 og frem. Der er endvidere givet en mere teknisk beskrivelse af
fordelingen af bloktilskuddet til sundhedsområdet og udviklingsområdet med regneeksempler mm.
I bogens tabeldel er vist tilskudsfordelingen for 2020 og grundlaget for tilskudsfordelingen. I tabeldelen indgår herudover midtvejsreguleringen af statstilskuddet for 2019.
Endelig indeholder tilskudsbogens bilagsdel lovgrundlaget mv. for regionernes finansiering.
Det skal bemærkes, at tilskudsbogen for 2020 udsendes pr. mail og offentliggøres på
ministeriets hjemmeside.
2. Udviklingsbidrag
Med hensyn til kommunernes udviklingsbidrag er dette for 2007 fastsat ved lov til 110
kr. pr. indbygger, og var med de årlige pris- og lønreguleringer vokset til 135 kr. pr.
indbygger for 2019. I forbindelse med forenkling af erhvervsfremmesystemet med
virkning fra 2019 blev udviklingsbidraget for 2019 fastsat til 109 kr. pr. indbygger, jf.
lov nr. 1518 af 18/12 2018. For 2020 udgør udviklingsbidraget 112 kr. pr. indbygger.
Forskellen mellem det oprindeligt fastsatte bidrag for 2019 på 135 kr. pr. indbygger og
det nye bidrag på 109 kr. pr. indbygger vil blive reguleret i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2019.

Til fastsættelse af det samlede udviklingsbidrag fra kommunen til regionen anvendes
Social- og Indenrigsministeriets skøn for kommunens folketal pr. 1. januar 2020, der
fremgår af tilskudsbogens tabel 7.
Reglerne om fastsættelsen af udviklingsbidrag fra kommunerne fremgår i lov om regionernes finansiering, §§ 7-12.
De nærmere regler om afregningen af udviklingsbidrag for 2020 er fastsat i bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regioner for 2020. Efter reglerne i bekendtgørelsen indberetter regionerne størrelsen af udviklingsbidrag til Social- og Indenrigsministeriet, som afregner tilskuddene fra kommunerne til regionerne
med 1/12 hver måned i tilskudsåret.
3. Kompensationsordninger
3.1. Kompensationsordning i forbindelse med ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
Siden 2012 har der været en kompensationsordning, som har kompenseret regionerne
for de byrdefordelingsmæssige virkninger af den ændring af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, som blev gennemført med virkning fra 2012, jf. lov nr.
608 af 14. juni 2011.
Med virkning fra 2017 er der gennemført yderligere ændringer af den kommunale
medfinansiering af sundhedsvæsenet, jf. lov nr. 1735 af 27. december 2016. I den forbindelse blev kompensationsordningen udvidet, så den med virkning fra 2017 omfatter summen af de beregnede byrdefordelingsmæssige virkninger af de to ændringer af
den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.
Kompensationen fra og med 2019 udgøres af summen af de to ændringer.
Kompensationsordningen for regionerne som følge af de fordelingsmæssige omlægninger af de kommunale bidrag er beregnet af Social- og Indenrigsministeriet en gang
for alle.
3.2. Kompensationsordning som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier
Fra og med 2017 afregnes en regulering, som indebærer en omfordeling af regionernes
effektiviseringsgevinster ved det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri, jf. lov nr. 1735
af 27. december 2016. Reguleringen indebærer, at 50 pct. af den samlede effektiviseringsgevinst fra de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier fordeles efter regionernes
andel af bloktilskuddet på sundhedsområdet.
Reguleringen indfases lineært i perioden 2017-2025, hvorefter reguleringen fastholdes
på 2025-niveau. Reguleringen er fastsat en gang for alle efter bloktilskuddet for 2016.
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4. Låne- og deponeringsfritagelsespuljer
Der henvises til brev udsendt til regionerne d. 16. september 2019 vedrørende tidsplan
for udmelding om fordelingen af bloktilskuddet fra staten, ansøgning om dispensation
fra lånebekendtgørelse og puljer for 2020.

Med venlig hilsen
Dorte Lemmich Madsen
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