Indkomne høringssvar fra kommuner til udviklingsbidrag:




















Allerød Kommune
Ballerup Kommune
Bornholms Regionskommune
Dragør Kommune
Egedal Kommune
Fredensborg Kommune
Furesø Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Hillerød Kommune
Hvidovre Kommune
Hørsholm Kommune
Ishøj Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rødovre Kommune
 Tårnby Kommune

Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: udviklingsbidrag 2021

Fra: Tina Vibsig Pedersen <tivp@alleroed.dk>
Sendt: 28. august 2020 08:49
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: udviklingsbidrag 2021
Jeg kan hermed oplyse, at Allerød Byråd tog på møde den 27. august 2020 satserne for udviklingsbidrag 2021 i

Region Hovedstadens budgetforslag 2020-2023 til efterretning.
Med venlig hilsen
Tina Vibsig Pedersen
Sekretariatschef
Rådhuset
Direkte: +4548100226 | Mobil: +4522474423
E-mail: tivp@alleroed.dk | Web: www.alleroed.dk

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021

Fra: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) <jakb@balk.dk>
Sendt: 27. august 2020 12:58
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: SV: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Til rette vedkommende
Forslaget til størrelsen på udviklingsbidraget svarer beløbsmæssigt til det fastsatte beløb i
økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. På den baggrund kan Ballerup Kommune
meddele, at vi ikke har bemærkninger til det fremsendte forslag.
Med venlig hilsen

Jakob Bjældager
Specialkonsulent
Budget og Analyse
Center for Økonomi

Det sammenk ædede billede k an ik k e v ises. Filen er muligv is blev et fly ttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at link et peger på den k orrek te fil og placering.

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
DK-2750 Ballerup
Mobil: 4175 0258
E-mail: jakb@balk.dk
www.ballerup.dk

Fra: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Sendt: 10. august 2020 12:57
Til: Albertslund Kommune <albertslund@albertslund.dk>; Allerød Kommune <kommunen@alleroed.dk>; Ballerup
Kommune (balkom) <balkom@balk.dk>; Bornholms Regionskommune <post@brk.dk>; Brøndby Kommune
<brondby@brondby.dk>; Dragør Kommune <dragoer@dragoer.dk>; Egedal Kommune <kommune@egekom.dk>;
Fredensborg Kommune <fredensborg@fredensborg.dk>; Frederiksberg Kommune <raadhuset@frederiksberg.dk>;
Frederiksberg Økonomiafd. <okonomiafdelingen@frederiksberg.dk>; Frederikssund Kommune
<epost@frederikssund.dk>; Furesø Kommune <furesoe@furesoe.dk>; Gentofte Kommune <gentofte@gentofte.dk>;
Gladsaxe Kommune <kommunen@gladsaxe.dk>; Glostrup Kommune <glostrup.kommune@glostrup.dk>; Gribskov
Kommune <gribskov@gribskov.dk>; Halsnæs Kommune <mail@halsnaes.dk>; Helsingør Kommune
<mail@helsingor.dk>; Herlev Kommune <herlev@herlev.dk>; Hillerød Kommune <hillerod@hillerod.dk>; Hvidovre
Kommune <hvidovre@hvidovre.dk>; Høje-Taastrup Kommune <kommune@htk.dk>; Hørsholm Kommune
<kommunen@horsholm.dk>; Ishøj Kommune <ishojkommune@ishoj.dk>; København <borgerservice@kk.dk>;
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Lyngby-Taarbæk Kommune <lyngby@ltk.dk>; Rudersdal Kommune <rudersdal@rudersdal.dk>; Rødovre Kommune
<rk@rk.dk>; Tårnby Kommune <kommunen@taarnby.dk>; Vallensbæk <kommune@vallensbaek.dk>
Cc: Jesper Bo Erikstrup <Jesper.bo.erikstrup@regionh.dk>; Jette Sylow Rasmussen
<Jette.Sylow.Rasmussen@regionh.dk>; COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>; Signe
Birck Müller <signe.birck.mueller@regionh.dk>
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Til Kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Hovedstaden
Region Hovedstadens budgetforslag for 2021, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 18.
august 2020, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113
kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem
regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning
af bidraget for 2020.
Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i
Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020. Der foretages i stedet en skriftlig høring i
Kommunekontaktudvalget inden denne frist.
Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele
regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.
Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk

Venligst
Center for Økonomi – hovedpostkasse
Sekretariatet
Inge Mark
Seniorkonsulent
Når vi behandler personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger, herunder:

•

At formålet med at behandle dine personoplysninger er at sagsbehandle din henvendelse. Derfor registrerer vi dine personoplysninger i vores
elektroniske sagsbehandlingssystem.

•

At du kan gøre brug af en række rettigheder, herunder retten til at se dine oplysninger og retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
oplysninger

Yderligere information
Du kan læse mere på www.regionh.dk/persondatapolitik
Du er også velkommen til at kontakte Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver, Birgitte Hagelskjær Nielsen på www.regionh.dk/dpo

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Budget og indkøb

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
1111 Hillerød

10. september 2020

Bornholms Regionskommune
Center for Økonomi og Personale
Budget og indkøb
mb10-01@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

J. nr. 00.30.04G01-0045

Udviklingsbidrag for 2021
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på vegne af kommunalbestyrelsen godkendt et udviklingsbidrag til
Region Hovedstaden for 2021 på 113 kr. pr. indbygger.
Bornholms Regionskommune betaler dog alene 10 pct. af udviklingsbidraget i kraft af Bornholms regionale
status.

Venlig hilsen

Charlotte Rosing Funch
Specialkonsulent

Jesper Bo Erikstrup
Emne:
Vedhæftede filer:

VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
forslag til budget 2021v20 (003).pdf

Fra: Heidi Pabst Andersen <heidia@dragoer.dk>
Sendt: 9. september 2020 13:36
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Administrationen i Dragør Kommune tiltræder hermed regionens forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget for
2021, da udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsatte bidrag
for 2021 og som er en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2020. Administrationens tiltrædelse er med
forbehold for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.
I Dragør Kommune finder vi det fornuftigt, at vi skal betale det beløb, som svarer til aftalen der er indgået mellem
Danske Regioner og regeringen.
Vi ser ligeledes med tilfredshed på, at Region Hovedstaden ikke gennemfører generelle besparelser. Men ser
alligevel med en vis bekymring på, at bloktilskuddet til Region Hovedstaden i 2021 reduceres med 44 mio. kr.
Vi tilslutter os intentionerne bag ved styringsmodellen nærhedsfinansiering, og vil, ud fra fastlagte og klare aftaler,
gerne understøtte, at intentionerne kan realiseres. Vi vil således meget gerne lokalt arbejde for færre
genindlæggelser, og ser frem til de fremtidige drøftelser omkring en betalingsmodel, hvor vi kompenseres for de nye
opgaver, som vi påtager os.
I Dragør Kommune sætter vi pris på det gode samarbejde, og synes, at der overordnet set lægges op til en ramme,
hvor det gode samarbejde kan fortsætte i 2021.
Venlig hilsen
Heidi Pabst Andersen
Borgmestersekretær
Borgmestersekretariat og Personale
Direkte: 3289 0116
Rådhuset, Kirkevej 7
2791 Dragør
Tlf.: 3289 0100
www.dragoer.dk

Fra: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Sendt: 10. august 2020 12:57
Til: Albertslund Kommune <albertslund@albertslund.dk>; Allerød Kommune <kommunen@alleroed.dk>; Ballerup
Kommune <balkom@balk.dk>; Bornholms Regionskommune <post@brk.dk>; Brøndby Kommune
<brondby@brondby.dk>; Dragoer - Officiel postkasse Dragør kommune <dragoer@dragoer.dk>; Egedal Kommune
<kommune@egekom.dk>; Fredensborg Kommune <fredensborg@fredensborg.dk>; Frederiksberg Kommune
1

<raadhuset@frederiksberg.dk>; Frederiksberg Økonomiafd. <okonomiafdelingen@frederiksberg.dk>; Frederikssund
Kommune <epost@frederikssund.dk>; Furesø Kommune <furesoe@furesoe.dk>; Gentofte Kommune
<gentofte@gentofte.dk>; Gladsaxe Kommune <kommunen@gladsaxe.dk>; Glostrup Kommune
<glostrup.kommune@glostrup.dk>; Gribskov Kommune <gribskov@gribskov.dk>; Halsnæs Kommune
<mail@halsnaes.dk>; Helsingør Kommune <mail@helsingor.dk>; Herlev Kommune <herlev@herlev.dk>; Hillerød
Kommune <hillerod@hillerod.dk>; Hvidovre Kommune <hvidovre@hvidovre.dk>; Høje-Taastrup Kommune
<kommune@htk.dk>; Hørsholm Kommune <kommunen@horsholm.dk>; Ishøj Kommune
<ishojkommune@ishoj.dk>; København <borgerservice@kk.dk>; Lyngby-Taarbæk Kommune <lyngby@ltk.dk>;
Rudersdal Kommune <rudersdal@rudersdal.dk>; Rødovre Kommune <rk@rk.dk>; Tårnby Kommune
<kommunen@taarnby.dk>; Vallensbæk <kommune@vallensbaek.dk>
Cc: Jesper Bo Erikstrup <Jesper.bo.erikstrup@regionh.dk>; Jette Sylow Rasmussen
<Jette.Sylow.Rasmussen@regionh.dk>; COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>; Signe
Birck Müller <signe.birck.mueller@regionh.dk>
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Til Kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Hovedstaden
Region Hovedstadens budgetforslag for 2021, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 18.
august 2020, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113
kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem
regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning
af bidraget for 2020.
Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i
Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020. Der foretages i stedet en skriftlig høring i
Kommunekontaktudvalget inden denne frist.
Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele
regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.
Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk
Venligst
Center for Økonomi – hovedpostkasse
Sekretariatet
Inge Mark
Seniorkonsulent
Når vi behandler personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger, herunder:
•
•

At formålet med at behandle dine personoplysninger er at sagsbehandle din henvendelse. Derfor registrerer vi dine personoplysninger i vores
elektroniske sagsbehandlingssystem.
At du kan gøre brug af en række rettigheder, herunder retten til at se dine oplysninger og retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
oplysninger

Yderligere information
Du kan læse mere på www.regionh.dk/persondatapolitik
Du er også velkommen til at kontakte Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver, Birgitte Hagelskjær Nielsen på www.regionh.dk/dpo

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik

This email was scanned by Bitdefender
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Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:
Vedhæftede filer:

VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
forslag til budget 2021v20 (003).pdf; Signaturbevis.txt

Fra: Rasmus Nordholm Brask <Rasmus.Brask@egekom.dk>
Sendt: 12. august 2020 21:25
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Kære Center for Økonomi
Ingen bemærkninger til udviklingsbidraget fra Egedal Kommune.
Mvh. Rasmus
Med venlig hilsen

Rasmus Nordholm Brask
Økonomichef
Team Økonomi
Center for Administrativ Service
Mobilnummer: 7259 6348
E-mail: Rasmus.Brask@egekom.dk
www.egedalkommune.dk

Fra: COK-FP-Center for Økonomi [mailto:center-for-oekonomi@regionh.dk]
Sendt: 10. august 2020 13:01
Til: Albertslund Kommune; Allerød Kommune; Ballerup Kommune; Bornholms Regionskommune; Brøndby Kommune;
Dragør Kommune; Egedal Kommune; Fredensborg Kommune; Frederiksberg Kommune; Frederiksberg Økonomiafd.;
Frederikssund Kommune; Furesø Kommune; Gentofte Kommune; Gladsaxe Kommune; Glostrup Kommune; Gribskov
Kommune; Halsnæs Kommune; Helsingør Kommune; Herlev Kommune; Hillerød Kommune; Hvidovre Kommune;
Høje-Taastrup Kommune; Hørsholm Kommune; Ishøj Kommune; København; Lyngby-Taarbæk Kommune; Rudersdal
Kommune; Rødovre Kommune; Tårnby Kommune; Vallensbæk
Cc: Jesper Bo Erikstrup; Jette Sylow Rasmussen; COK-FP-Center for Økonomi; Signe Birck Müller
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Til Kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Hovedstaden
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Region Hovedstadens budgetforslag for 2021, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 18.
august 2020, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113
kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem
regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning
af bidraget for 2020.
Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i
Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020. Der foretages i stedet en skriftlig høring i
Kommunekontaktudvalget inden denne frist.
Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele
regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.
Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk

Venligst
Center for Økonomi – hovedpostkasse
Sekretariatet
Inge Mark
Seniorkonsulent
Når vi behandler personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger, herunder:

•

At formålet med at behandle dine personoplysninger er at sagsbehandle din henvendelse. Derfor registrerer vi dine personoplysninger i vores
elektroniske sagsbehandlingssystem.

•

At du kan gøre brug af en række rettigheder, herunder retten til at se dine oplysninger og retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
oplysninger

Yderligere information
Du kan læse mere på www.regionh.dk/persondatapolitik
Du er også velkommen til at kontakte Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver, Birgitte Hagelskjær Nielsen på www.regionh.dk/dpo

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Fredensborg Byråds behandling af udviklingsbidraget 2021 til Region
Hovedstaden

Fra: Charlotte Overby <CHOV@fredensborg.dk>
Sendt: 9. september 2020 13:20
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: Fredensborg Byråds behandling af udviklingsbidraget 2021 til Region Hovedstaden
Til Region Hovedstaden
Byrådet i Fredensborg Kommune godkendte Regions Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag på 113
kr. pr. indbygger .
Godkendelsen fremgår af pkt. 92 1. behandling af budget 2021 – 2024:
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=2523b944d992-4a94-b4ad-2ddf3fc2539a&searchText=
Venlige hilsner
Charlotte Overby
Økonomisk Konsulent

Center for Økonomi Løn og Indkøb
CHOV@fredensborg.dk | Direkte: +4572562402
EAN:5798008359057
Fredensborg Kommune
Egevangen 3 B | 2980 Kokkedal
www.fredensborg.dk
Sikker post: fredensborg@fredensborg.dk

Læs her hvordan vi beskytter dine personoplysninger

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

1

Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021

Fra: Tobias Rosenberg Rosenberger <torr@furesoe.dk>
Sendt: 8. september 2020 17:00
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Cc: Ane Plouman Hag <apha@furesoe.dk>
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Til Center for Økonomi, Region Hovedstaden.
Furesø Kommune har modtaget jeres mail den 10. august 2020 vedr. skriftlig høring af kommunernes
udviklingsbidrag til regionen for 2021.
Furesø Kommune kan meddele, at vi godkender det foreslåede udviklingsbidrag, som følger det aftalte i
økonomiaftalen for 2021 Regionerne og KL.
På Furesø Kommunes vegne,
Tobias Rosenberger

Med venlig hilsen
Tobias R. Rosenberger
Specialkonsulent
Center for Økonomi og Ressourcer
Økonomiafdelingen
Furesø Kommune
Stiager 2, 3500 Værløse
Tlf: 7235 4534
Mobil: 7216 4032
torr@furesoe.dk

Fra: COK-FP-Center for Økonomi [mailto:center-for-oekonomi@regionh.dk]
Sendt: 10. august 2020 12:57
Til: Albertslund Kommune; Allerød Kommune; Ballerup Kommune; Bornholms Regionskommune; Brøndby Kommune;
Dragør Kommune; Egedal Kommune; Fredensborg Kommune; Frederiksberg Kommune; Frederiksberg Økonomiafd.;
Frederikssund Kommune; Furesoe - sikker postkasse; Gentofte Kommune; Gladsaxe Kommune; Glostrup Kommune;
Gribskov Kommune; Halsnæs Kommune; Helsingør Kommune; Herlev Kommune; Hillerød Kommune; Hvidovre
Kommune; Høje-Taastrup Kommune; Hørsholm Kommune; Ishøj Kommune; København; Lyngby-Taarbæk
Kommune; Rudersdal Kommune; Rødovre Kommune; Tårnby Kommune; Vallensbæk
Cc: Jesper Bo Erikstrup; Jette Sylow Rasmussen; COK-FP-Center for Økonomi; Signe Birck Müller
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Til Kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Hovedstaden
Region Hovedstadens budgetforslag for 2021, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 18.
august 2020, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113
kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem
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regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning
af bidraget for 2020.
Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i
Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020. Der foretages i stedet en skriftlig høring i
Kommunekontaktudvalget inden denne frist.
Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele
regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.
Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk
Venligst
Center for Økonomi – hovedpostkasse
Sekretariatet
Inge Mark
Seniorkonsulent
Når vi behandler personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger, herunder:



At formålet med at behandle dine personoplysninger er at sagsbehandle din henvendelse. Derfor registrerer vi dine personoplysninger i vores
elektroniske sagsbehandlingssystem.



At du kan gøre brug af en række rettigheder, herunder retten til at se dine oplysninger og retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
oplysninger

Yderligere information
Du kan læse mere på www.regionh.dk/persondatapolitik
Du er også velkommen til at kontakte Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver, Birgitte Hagelskjær Nielsen på www.regionh.dk/dpo

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Udviklingsbidrag 2021

Fra: Steen Iversen (siv) <siv@Gentofte.dk>
Sendt: 10. september 2020 10:56
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: Udviklingsbidrag 2021
Til Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Gentofte Kommune har noteret sig regionens forslag til udviklingsbidrag for 2021 på 113 kr. pr. indbygger
Med venlig hilsen
Steen Iversen
Gentofte Rådhus | Økonomi og Personale |Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161 | 2920 Charlottenlund
Dir.: 39 98 32 06|Mobil: 31 95 46 60| siv@gentofte.dk
Sådan behandler vi dine oplysninger
Når Gentofte Kommune behandler personoplysninger om dig, sørger vi for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningens krav. Læs om kommunens behandling af personoplysninger og dine rettigheder
her: http://www.gentofte.dk/Databeskyttelse

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Gladsaxe Byråd
Rådhus Allé, 2860 Søborg
Tlf.: 39 57 50 00. Fax: 39 66 11 19.
E-post: kommunen@gladsaxe.dk
www.gladsaxe.dk

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

13.9.2020

Vedrørende udviklingsbidrag 2021
Region Hovedstaden har i mail af 10. august 2020 anmodet Gladsaxe Kommune om høringssvar vedr. forslaget til kommunernes udviklingsbidrag.
Som det fremgår af mailen, svarer kommunernes udviklingsbidrag til det niveau, der fremgår
af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.
Gladsaxe Kommune har på denne baggrund ikke bemærkninger til fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2021.
Venlig hilsen

Trine Græse
Borgmester

J. nr.00.30.04P05
Sag 2006/0007532-004

/
Bo Rasmussen
Kommunaldirektør

Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Høringssvar vedr. udviklingsbidrag 2021

Fra: Frederik Graff <Frederik.Graff@glostrup.dk>
Sendt: 2. september 2020 10:25
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: Høringssvar vedr. udviklingsbidrag 2021
Kære Inge Mark
Glostrup Kommune har den 01. september 2020 besluttet at anbefale budgetforslaget til udviklingsbidrag på 113 kr.
pr. indbygger i 2021 til Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Med venlig hilsen
Frederik Graff
Økonomikonsulent

Center for Økonomi Personale og Politisk Betjening
Økonomi
Direkte 4323 6281,
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup
www.glostrup.dk

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag

Fra: Karen Holt Sørensen <khs25@helsingor.dk>
Sendt: 21. august 2020 16:06
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: Stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag
Til rette vedkomne
Ifølge delegationsplanen for Helsingør Kommune, har Byrådet delegeret til administrationen at afgive
bemærkninger til udviklingsbidraget, såfremt det følger pl-fremskrivningen. I det fremlagte forslag til
udviklingsbidraget størrelse kan vi se, at det følger pl-udviklingen, derfor godkender administrationen i
Helsingør Kommune udviklingsbidragets størrelse.

Venlig hilsen
Karen Holt Sørensen
Leder af økonomi
Center for Økonomi og Ejendomme
Helsingør Kommune
Telefon: 4928 3155

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolige informationer. Hvis du
ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om
fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit
system uden at videresende eller kopiere den.
På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler
personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Herlev Kommune - udviklingsbidraget 2021

Fra: Kristina Lambrecht <Kristina.Lambrecht@herlev.dk>
Sendt: 10. september 2020 11:35
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Cc: Tine Norre Lindebod <Tine.Norre.Lindebod@herlev.dk>; Ulla Filtenborg <Ulla.Filtenborg@herlev.dk>
Emne: Herlev Kommune - udviklingsbidraget 2021
Til Region Hovedstaden, att. Hanne Serritzlew
Herlev Kommunes kommunalbestyrelse har i forbindelse med 1. behandling af budgetforslag 2021 den
9. september 2020 godkendt udviklingsbidraget 2021 til regionen på 113 kr. pr. indbygger, hvilket
hermed meddeles regionen, jf. mail udsendt fra regionsadministrationen til kommunalbestyrelserne
den 10. august 2020.
Venlig hilsen
Kristina Lambrecht
Stabschef
Stab for IT Personale og Økonomi
Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Tlf: 4452 7071/3018 2363
Kristina.Lambrecht@herlev.dk

Sådan behandler Herlev Kommune dine persondata
Når du henvender dig til Herlev Kommune, behandler vi oplysninger om dig i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi bruger
dine oplysninger til at behandle og besvare din henvendelse, og vi sletter dine oplysninger efter arkivlovens regler. På
Herlev.dk/persondata kan du læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi passer på dine oplysninger.

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Høringssvar fra Hillerød Kommune - vedr. fastsættelse af udviklingsbidrag for
2021

Fra: Birgitte Ryden <bry@hillerod.dk>
Sendt: 27. august 2020 17:55
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Cc: Hanne Engelhardt Serritzlew <hanne.engelhardt.serritzlew@regionh.dk>; Christina Kvist Høgh
<chkh@hillerod.dk>
Emne: Høringssvar fra Hillerød Kommune - vedr. fastsættelse af udviklingsbidrag for 2021
Til Kommunekontaktrådet
Byrådet godkendte den 27. august 2020 fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2021.
Link til byrådsprotokol: https://dagsordener.hillerod.dk/vis/#063e157d-a09c-4449-ad8728b1450497a9&punktid=32603e1d-6052-4731-9d5f-2814f714a1d8

Med venlig hilsen
Birgitte Rydén
Sektionsleder – Budget- og Analyse
Økonomi
Tlf.: 7232 0617
E-mail: bry@hillerod.dk
HILLERØD KOMMUNE | Trollesmindeallé 27 | 3400 Hillerød | Telefon: 7232 0000 | hillerod.dk | CVR-nr. 29189366

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021

Fra: Pia Hassel <pij@HVIDOVRE.DK>
Sendt: 12. august 2020 12:56
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: SV: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Kære Inge Mark, Center for Økonomi
Hvidovre Kommune har ingen bemærkninger til kommunens udviklingsbidrag til regionerne.
---Venlig hilsen
Pia Hassel
Souschef

Hvidovre Kommune
Center for Økonomi og Personale
Økonomi og Løn
Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3752
Mobil: 5158 7663
pij@hvidovre.dk
oea@hvidovre.dk

Fra: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Sendt: 10. august 2020 12:57
Til: Albertslund Kommune <albertslund@albertslund.dk>; Allerød Kommune <kommunen@alleroed.dk>; Ballerup
Kommune <balkom@balk.dk>; Bornholms Regionskommune <post@brk.dk>; Brøndby Kommune
<brondby@brondby.dk>; Dragør Kommune <dragoer@dragoer.dk>; Egedal Kommune <kommune@egekom.dk>;
Fredensborg Kommune <fredensborg@fredensborg.dk>; Frederiksberg Kommune <raadhuset@frederiksberg.dk>;
Frederiksberg Økonomiafd. <okonomiafdelingen@frederiksberg.dk>; Frederikssund Kommune
<epost@frederikssund.dk>; Furesø Kommune <furesoe@furesoe.dk>; Gentofte Kommune <gentofte@gentofte.dk>;
Gladsaxe Kommune <kommunen@gladsaxe.dk>; Glostrup Kommune <glostrup.kommune@glostrup.dk>; Gribskov
Kommune <gribskov@gribskov.dk>; Halsnæs Kommune <mail@halsnaes.dk>; Helsingør Kommune
<mail@helsingor.dk>; Herlev Kommune <herlev@herlev.dk>; Hillerød Kommune <hillerod@hillerod.dk>; Offentlig
postkasse Hvidovre Kommune <hvidovre@hvidovre.dk>; Høje-Taastrup Kommune <kommune@htk.dk>; Hørsholm
Kommune <kommunen@horsholm.dk>; Ishøj Kommune <ishojkommune@ishoj.dk>; København
<borgerservice@kk.dk>; Lyngby-Taarbæk Kommune <lyngby@ltk.dk>; Rudersdal Kommune
<rudersdal@rudersdal.dk>; Rødovre Kommune <rk@rk.dk>; Tårnby Kommune <kommunen@taarnby.dk>;
Vallensbæk <kommune@vallensbaek.dk>
Cc: Jesper Bo Erikstrup <Jesper.bo.erikstrup@regionh.dk>; Jette Sylow Rasmussen
<Jette.Sylow.Rasmussen@regionh.dk>; COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>; Signe
Birck Müller <signe.birck.mueller@regionh.dk>
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Til Kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Hovedstaden
Region Hovedstadens budgetforslag for 2021, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 18.
august 2020, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113
kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem
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regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning
af bidraget for 2020.
Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i
Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020. Der foretages i stedet en skriftlig høring i
Kommunekontaktudvalget inden denne frist.
Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele
regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.
Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk

Venligst
Center for Økonomi – hovedpostkasse
Sekretariatet
Inge Mark
Seniorkonsulent
Når vi behandler personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger, herunder:
•
•

At formålet med at behandle dine personoplysninger er at sagsbehandle din henvendelse. Derfor registrerer vi dine personoplysninger i vores
elektroniske sagsbehandlingssystem.
At du kan gøre brug af en række rettigheder, herunder retten til at se dine oplysninger og retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
oplysninger

Yderligere information
Du kan læse mere på www.regionh.dk/persondatapolitik
Du er også velkommen til at kontakte Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver, Birgitte Hagelskjær Nielsen på www.regionh.dk/dpo

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021 - Hørsholm Kommune

Fra: Dan Guldhammer <DGU@horsholm.dk>
Sendt: 1. september 2020 10:26
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021 - Hørsholm Kommune
Kære Inge Mark
Hørsholm Kommunalbestyrelse har ingen bemærkninger til det foreslåede udviklingsbidrag på 113 kr.
pr. indbygger for 2021 til Region Hovedstaden – jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. august
2020. Hørsholm Kommunalbestyrelse beslutter formelt det foreslået udviklingsbidrag, i forbindelse
med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2020.

Venlig hilsen
Dan Guldhammer
Økonomisk konsulent
Center for Økonomi og Personale
Team Økonomi og Styring
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Direkte tlf. 4849 1164

OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig.
Personoplysningerne kan stamme fra dig selv eller andre, herunder andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder.
Hørsholm Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. På vores hjemmeside
www.horsholm.dk/persondata kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du
har i den forbindelse. Du kan også læse om, hvordan du kontakter Hørsholm Kommunes databeskyttelsesrådgiver, som kan
vejlede dig om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Udviklingsbidrag 2021

Fra: Özlem Kazakoglu <OZV@ishoj.dk>
Sendt: 7. september 2020 11:04
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Cc: Henrik Malmqvist <maq@ishoj.dk>
Emne: Udviklingsbidrag 2021
Kære rette vedkommende
Jeg kan hermed meddele, at Region Hovedstadens budgetforslag 2021 – 2024 samt udviklingsbidraget er taget til
efterretning ved Ishøj Kommunes Byrådsmøde tirsdag den 1. september 2020.
Udviklingsbidraget på 113 kr. pr. indbygger er indregnet i Ishøj Kommunes budgetforslag 2021.
Med venlig hilsen

Özlem Kazakoglu
Økonomikonsulent
Direkte
+45 43 57 73 45
Email
OZV@ishoj.dk

Ishøj Kommune
Budget og Regnskab
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon +45 43 57 75 75
www.ishoj.dk

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021

Fra: Kim Lilhammer <KLI@ltk.dk>
Sendt: 8. september 2020 17:25
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig udviklingsbidraget for 2021, idet udviklingsbidraget på 113 kr.
pr. indbygger svarer til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for
2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2020.
Venlig hilsen
Kim Lilhammer
Finans- og regnskabschef

Center for Økonomi og Personale
Finans og Regnskab
Administrationsbygningen
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby
Direkte:
45 97 31 71
Mobil:
20 64 84 12
E-mail:
KLI@ltk.dk
Hjemmeside: www.ltk.dk

Fra: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Sendt: 10. august 2020 12:57
Til: Albertslund Kommune <albertslund@albertslund.dk>; Allerød Kommune <kommunen@alleroed.dk>; Ballerup
Kommune <balkom@balk.dk>; Bornholms Regionskommune <post@brk.dk>; Brøndby Kommune
<brondby@brondby.dk>; Dragør Kommune <dragoer@dragoer.dk>; Egedal Kommune <kommune@egekom.dk>;
Fredensborg Kommune <fredensborg@fredensborg.dk>; Frederiksberg Kommune <raadhuset@frederiksberg.dk>;
Frederiksberg Økonomiafd. <okonomiafdelingen@frederiksberg.dk>; Frederikssund Kommune
<epost@frederikssund.dk>; Furesø Kommune <furesoe@furesoe.dk>; Gentofte Kommune <gentofte@gentofte.dk>;
Gladsaxe Kommune <kommunen@gladsaxe.dk>; Glostrup Kommune <glostrup.kommune@glostrup.dk>; Gribskov
Kommune <gribskov@gribskov.dk>; Halsnæs Kommune <mail@halsnaes.dk>; Helsingør Kommune
<mail@helsingor.dk>; Herlev Kommune <herlev@herlev.dk>; Hillerød Kommune <hillerod@hillerod.dk>; Hvidovre
Kommune <hvidovre@hvidovre.dk>; Høje-Taastrup Kommune <kommune@htk.dk>; Hørsholm Kommune
<kommunen@horsholm.dk>; Ishøj Kommune <ishojkommune@ishoj.dk>; København <borgerservice@kk.dk>;
Lyngby - Fællespostkasse <lyngby@ltk.dk>; Rudersdal Kommune <rudersdal@rudersdal.dk>; Rødovre Kommune
<rk@rk.dk>; Tårnby Kommune <kommunen@taarnby.dk>; Vallensbæk <kommune@vallensbaek.dk>
Cc: Jesper Bo Erikstrup <Jesper.bo.erikstrup@regionh.dk>; Jette Sylow Rasmussen
<Jette.Sylow.Rasmussen@regionh.dk>; COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>; Signe
Birck Müller <signe.birck.mueller@regionh.dk>
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Til Kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Hovedstaden
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Region Hovedstadens budgetforslag for 2021, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 18.
august 2020, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113
kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem
regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning
af bidraget for 2020.
Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i
Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020. Der foretages i stedet en skriftlig høring i
Kommunekontaktudvalget inden denne frist.
Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele
regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.
Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk
Venligst
Center for Økonomi – hovedpostkasse
Sekretariatet
Inge Mark
Seniorkonsulent
Når vi behandler personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger, herunder:
•
•

At formålet med at behandle dine personoplysninger er at sagsbehandle din henvendelse. Derfor registrerer vi dine personoplysninger i vores
elektroniske sagsbehandlingssystem.
At du kan gøre brug af en række rettigheder, herunder retten til at se dine oplysninger og retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
oplysninger

Yderligere information
Du kan læse mere på www.regionh.dk/persondatapolitik
Du er også velkommen til at kontakte Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver, Birgitte Hagelskjær Nielsen på www.regionh.dk/dpo

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik

Venlig hilsen
Kim Lilhammer
Finans- og regnskabschef

Center for Økonomi og Personale
Administrationsbygningen
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby
Direkte:

45 97 31 71

Mobil:

20 64 84 12

E-mail:

KLI@ltk.dk
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Hjemmeside: www.ltk.dk

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Jesper Bo Erikstrup
Emne:

VS: Høringssvar fra Tårnby Kommune vedrørende Region Hovedstadens
Udviklingsbidrag for 2021

Fra: Hans-Carl E Hansen <heh.of@Taarnby.dk>
Sendt: 27. august 2020 17:42
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>
Emne: Høringssvar fra Tårnby Kommune vedrørende Region Hovedstadens Udviklingsbidrag for 2021

Økonomiudvalget i Tårnby Kommunen har den 19. august 2020 taget Region
Hovedstadens Udviklingsbidrag for 2021 til efterretning.
Kommunalbestyrelsen forventes at følge Økonomiudvalgets indstilling.

Venlig hilsen
Hans-Carl Evers Hansen
Økonom
TÅRNBY KOMMUNE
ØKONOMI-OG PLANLÆGNINGSAFDELINGEN
AMAGER LANDEVEJ 76
2770 KASTRUP
TLF. DIR. 32 47 11 01
MAIL HEH.OF@TAARNBY.DK
WWW.TAARNBY.DK

Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening.
På www.borger.dk og www.taarnby.dk har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen
er dit NemID.

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig
venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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