
Indkomne høringssvar fra kommuner til udviklingsbidrag: 

 Bornholms Regionskommune 
 Brøndby Kommune 
 Egedal Kommune 
 Fredensborg Kommune 
 Gladsaxe Kommune 
 Glostrup Kommune 
 Helsingør Kommune 
 Herlev Kommune 
 Hillerød Kommune 
 Hvidovre Kommune 
 Høje-Taastrup Kommune 
 Hørsholm Kommune 
 Københavns Kommune 
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 Rødovre Kommune 
 Tårnby Kommune 
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Budget og indkøb 

  

   
   Region Hovedstaden 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

 

Bornholms Regionskommune

Center for Økonomi og Personale

Budget og indkøb

mb10-01@brk.dk

www.brk.dk

CVR: 26 69 63 48

8. september 2021   

  

J. nr. 00.30.04G01-0049

Udviklingsbidrag for 2022 
 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har på vegne af kommunalbestyrelsen godkendt et udviklingsbidrag til 

Region Hovedstaden for 2022 på 115 kr. pr. indbygger. 

 

Bornholms Regionskommune betaler dog alene 10 pct. af udviklingsbidraget i kraft af Bornholms regionale 

status. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Charlotte Rosing Funch 

Specialkonsulent 



1

Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2022 - en politisk sag

  
Fra: Anders Junker Pedersen <anjup@brondby.dk>  
Sendt: 10. september 2021 10:15 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Cc: Kristina Frederiksen <krfre@brondby.dk>; Henriette Nørgaard Lilleør <henli@brondby.dk>; Søren Wermuth 
Larsen <sla@brondby.dk> 
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2022 - en politisk sag 
  
Kære Jesper 
Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har den 8. september 2021, godkendt Region Hovedstadens forslag til et 
udviklingsbidrag på 115 kr.  
  
Med venlig hilsen 
  
Anders Junker Pedersen 
Chefkonsulent 
_______________________________ 

 
  
Brøndby Kommune, Økonomi- og Ressourceforvaltningen 
Team Økonomistyring 
Park Allé 160, 2605 Brøndby 
Telefon: 4328 2224 
Mail: anjup@brondby.dk 
Web: www.brondby.dk  
  

 
  
Signerede/krypterede e-mails kan sendes til mig på  
adressen central@brondby.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

Fra: COK-FP-Center for Økonomi
Sendt: 17. august 2021 10:38
Til: Jesper Bo Erikstrup
Emne: VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2022
Vedhæftede filer: Forslag til budget 2022v23.pdf

 
 

Fra: Rasmus Nordholm Brask <Rasmus.Brask@egekom.dk>  
Sendt: 16. august 2021 10:14 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Emne: VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2022 
 
Kære Center for Økonomi 
  
Ingen bemærkninger til udviklingsbidraget fra Egedal Kommune. 
  
Mvh. Rasmus 
  
  
Med venlig hilsen 
  
  
Rasmus Nordholm Brask 
Økonomichef 
  
Team Økonomistyring 
Center for Administrativ Service  
Mobilnummer: 7259 6348 
E-mail: Rasmus.Brask@egekom.dk 
www.egedalkommune.dk 

 

  

  

 

  
 

  
  
Fra: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>  
Sendt: 11. august 2021 08:28 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>; 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 
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<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>; Signe Birck Müller <signe.birck.mueller@regionh.dk>; Inge-Merete Mark 
<inge-merete.mark@regionh.dk>; COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2022 
  
Til Kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Hovedstaden 
  
Region Hovedstadens budgetforslag for 2022, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 17. 
august 2021, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2022 udgør 115 
kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem 
regeringen og Danske Regioner for 2022 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning 
af bidraget for 2021. 
  
Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2022 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i 
Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2021. Der foretages i stedet en skriftlig høring i 
Kommunekontaktudvalget inden denne frist.  
  
Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2021 skriftligt meddele 
regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag. 
  
Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk” 
  
f/Jesper Bo Erikstrup 
Chefkonsulent 
Budget og Økonomistyring 
  
Hovedpostkassen – Center for Økonomi 
Sekretariatet 
Center for Økonomi  
  

 
 
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. 
  

 
 
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  
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Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Fredensborg Byråds behandling af udviklingsbidraget 2022 til Region 
Hovedstaden

  
Fra: Charlotte Overby <CHOV@fredensborg.dk>  
Sendt: 10. september 2021 12:57 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Emne: Fredensborg Byråds behandling af udviklingsbidraget 2022 til Region Hovedstaden 
  
Til Region Hovedstaden 
  
Byrådet i Fredensborg Kommune godkendte Regions Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag på 115 
kr. pr. indbygger . 
  
Godkendelsen fremgår af pkt. 125 1. behandling af budget 2022 – 2025: 
  
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=b81da4b3-7187-41eb-
ac34-2ec7fe2ad9f4&searchText= 
  
Med venlig hilsen  
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  

 

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. 



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

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 
 

 
 
 
18.8.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedrørende udviklingsbidrag 2022 
 
Region Hovedstaden har i mail af 11. august 2021 anmodet Gladsaxe Kommune om hørings-
svar 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 udvik-
lingsbidraget for 2022.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Trine Græse               /                      
Borgmester                                               Ulrich Schmidt-Hansen 

  Kommunaldirektør 
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Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Høringssvar vedr. udviklingsbidrag 2022 - Glostrup Kommune

  
Fra: Frederik Graff <Frederik.Graff@glostrup.dk>  
Sendt: 23. august 2021 10:19 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Emne: Høringssvar vedr. udviklingsbidrag 2022 - Glostrup Kommune 
  
Tilrette vedkommende. 
  
Glostrup Kommune har den 18. august 2021 besluttet at anbefale budgetforslaget til udviklingsbidrag på 115 kr. pr. 
indbygger i 2022 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: Høring vedr. udviklingsbidrag 2022

  
Fra: Karen Holt Sørensen <khs25@helsingor.dk>  
Sendt: 10. september 2021 13:34 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2022 
  
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.  
  

Med venlig hilsen 

Karen Holt Sørensen 
Leder af Økonomi 
 
Økonomi 
Center for Økonomi og Ejendomme 
Stengade 59 
3000 Helsingør 
 

 
 
Telefon: +45 49283155 
Mobil:    +45 25313155 
Web:     Helsingor.dk 
 
Besøg os på Facebook 

  

Vælger du at besvare via denne mail, beder vi dig være opmærksom på, at mailen ikke indeholder dine eller andres fortrolige/ 
følsomme personoplysninger, som fx CPR, helbredsoplysninger eller lignende. 

Skriv sikkert til Helsingør Kommune via helsingor.dk/digitalpost  

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 - Forslag til udviklingsbidrag for 2022

  
Fra: McWan Rostam <McWan.Rostam@herlev.dk>  
Sendt: 9. september 2021 09:25 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Emne: Herlev Kommune - Forslag til udviklingsbidrag for 2022 
  
Til rette vedkommende 
  
Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har godkendt udviklingsbidraget for 2022 på 115 kr. pr. 
indbygger. Udviklingsbidraget for 2022 blev godkendt i går den 8. september, hvorfor denne mail 
sendes i dag. 
  
Såfremt I har brug for yderligere er I velkomne til at skrive eller ringe tilbage. 
  
Venlig hilsen 
  
McWan Rostam 
Økonomikonsulent 
Finans og Opkrævning 
Herlev Kommune 
Herlev Bygade 90 
2730 Herlev 
Tlf: 4452 7065 
McWan.Rostam@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. 



Møde ibyrådet/Onsdag den 25-08-2021

Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2022 - Høring 
 
Sagsnr.: 21/10978 

Indstilling 
Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af 
udviklingsbidraget for 2021 svarer til det aftalte niveau på 115 kr. pr. indbygger i kommuneaftalen for 
2022 

Sagsfremstilling 
Region Hovedstaden sendte den 11. august 2021 budgetforslag for 2022-2025 med henblik på at 
indhente høringssvar fra kommunerne om fastsættelse af udviklingsbidrag for 2022. 
 
Region Hovedstadens budgetforslag for 2022, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 17. august 
2021, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2022 udgør 115 kr. pr. 
indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og 
Danske Regioner for 2022 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 
2021. 
 
For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens befolkningstal 
på 51.804 indbyggere pr. 1. januar 2022, svarende til et samlet bidrag på 5,957 mio. kr. i 2022. 
 
Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2022 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i 
Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2021. Der foretages i stedet en skriftlig høring i 
Kommunekontaktudvalget inden denne frist.  
 
Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2021 skriftligt meddele 
regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag. 

Retsgrundlag 
Styrelsesloven. 

Økonomi 
Beløbet indgår i direktionens budgetforslag for 2022-2024. 

Beslutning i økonomiudvalget den 18-08-2021 
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. 
 
Mette Thiesen (D) tog forbehold. 
 

Beslutning i byrådet den 25-08-2021 
Byrådet godkendte indstillingen. 
 
Afbud: Søren P. Østergaard (V), Dragan Popovic (V), Øzgen Yücel (V), Mette Thiesen (D) 
 
Stedfortræder: David Tokarski (V), Ole Stark (V), Claus Sig Philipsen (V), Morten Bille (D) 
 
Afbud: 
Øzgen Yücel 
Dragan Popovic 
Søren P. Østergaard 
Mette Thiesen 

 

BILAG: 
1 - 5365954 Åben Forslag til budget 2022v23.pdf (127224/21) (H) 



Møde ibyrådet/Onsdag den 25-08-2021
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Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Høring vedr. udviklingsbidrag 2022

Fra: Henrik Raaschou-Nielsen <hrc@HVIDOVRE.DK>  
Sendt: 17. august 2021 10:20 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Cc: Pia Hassel <pij@HVIDOVRE.DK> 
Emne: SV: Høring vedr. udviklingsbidrag 2022 
 
Kære Jesper Bo Erikstrup, Center for Økonomi 
 
Hvidovre Kommune har ingen bemærkninger til kommunens udviklingsbidrag til regionerne. 
 
----  
Venlig hilsen 
  
Henrik Raaschou-Nielsen 
Chefkonsulent 
  

 

  
  

 

Hvidovre Kommune 
Center for Økonomi og Personale 
HR og Udvikling 
Udviklingsteamet 
Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre 
 

Telefon: 3639 3302
Mobil: 3639 3302 
hrc@hvidovre.dk 

oea@hvidovre.dk 
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Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Svar på høring vedr. udviklingsbidrag 2022
Vedhæftede filer: Forslag til budget 2022v23.pdf

Fra: Pernille Petersen <PernillePet@htk.dk>  
Sendt: 10. september 2021 09:58 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Cc: Tina Koudal <TinaKou@htk.dk> 
Emne: Svar på høring vedr. udviklingsbidrag 2022 
 
Til Region Hovedstaden 
 
 
Høje-Taastrup Kommunes Byråd godkendte ved førstebehandlingen den 9. september 2021 
budgetforslaget vedrørende 2022-25.  
 
Udviklingsbidraget til Regionen på 115 kr. pr. indbygger i 2022 er hermed godkendt. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Pernille Petersen 
Specialkonsulent 
 

 
 
Økonomicenter 
Budget og regnskab 
Bygaden 2 
2630 Taastrup 
Direkte: 43591821 
PernillePet@htk.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 2022 - Hørsholm Kommune

  
Fra: Dan Guldhammer <DGU@horsholm.dk>  
Sendt: 3. september 2021 06:42 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2022 - Hørsholm Kommune 
  
Kære Jesper Bo Erikstrup 
  
Hørsholm Kommunalbestyrelse har ingen bemærkninger til det foreslået udviklingsbidrag på 115,- kr. 
pr. indbygger for 2022 til Region Hovedstaden, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 30. august 
2021. Hørsholm Kommunalbestyrelse beslutter formelt det foreslået udviklingsbidrag i forbindelse med 
budgetvedtagelsen den 11. oktober 2021. 
  
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. 



 
   

Høringssvar til Region Hovedstaden vedr. satsen for 

udviklingsbidrag 2022 

 

Københavns Kommunes Økonomiudvalg har den 25. august 2021 be-

handlet sagen om udviklingsbidraget i 2022.  

 

Københavns Kommune tager satsen for udviklingsbidrag i Region Ho-

vedstadens forslag til budget 2022-2025 til efterretning med forbehold 

for Borgerrepræsentationens eventuelle bemærkninger ved dens be-

handling den 23. september 2021. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Lars Weiss 

 

 

07-09-2021 

Sagsnummer i F2 

2021 - 3974 

 

Dokumentnummer i F2 

307605 

 

Sagsnummer eDoc 

2021-0256961 

 

 

 

 

 

Overborgmesteren 
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Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Udviklingsbidrag 2022

  
Fra: Lone Neerhøj <LONE@rudersdal.dk>  
Sendt: 2. september 2021 11:03 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Cc: Peter Lassen <PLAS@rudersdal.dk> 
Emne: Udviklingsbidrag 2022 
  
Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune godkendte i går det foreslåede udviklingsbidrag på 115 kr. 
pr. indbygger i 2022. 
  
  
Venlig hilsen 

Lone Neerhøj 
Budgetkonsulent 
 

 

Økonomi   |   Budget Regnskab og Controlling   |   Øverødvej 2   |   2840 Holte 
Tlf. 46 11 20 15   |   Mobil 61 10 46 47 
LONE@rudersdal.dk   |   www.rudersdal.dk 
  

Læs om dine rettigheder og behandling af dine personoplysninger: 
Sådan behandler vi dine data 

 

 
 
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: Skriftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige 
udviklingsbidrag 2022

  
Fra: Hans-Carl Evers Hansen <heh.of@Taarnby.dk>  
Sendt: 18. august 2021 14:18 
Til: Hanne Engelhardt Serritzlew <hanne.engelhardt.serritzlew@regionh.dk> 
Emne: SV: Skriftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige udviklingsbidrag 2022 
  
Hej Hanne 
  
Tårnby Kommune har ingen bemærkninger til ovennævnte, idet der i udarbejdet dagsordenspunkt med henblik på 
høringssvar til regionen indstilles, at kommunernes årlige udviklingsbidrag fastsat til 115 kr. pr. indbygger jf. 
Økonomiaftalen mellem regeringen og KL tages til efterretning. 
  
Venlig hilsen 
  
Hans-Carl Evers Hansen 
Økonom 
  
TÅRNBY KOMMUNE 
CENTER FOR ØKONOMI OG DATAUNDERSTØTTELSE 
AMAGER LANDEVEJ 76 
2770 KASTRUP 
  
TLF. DIR. 32 47 11 01 
MAIL HEH.OF@TAARNBY.DK 
WWW.TAARNBY.DK 
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Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Tilbagemelding om 

  
Fra: Joachim Jan Pulawski Legh-Smith <JPL01@vallensbaek.dk>  
Sendt: 9. september 2021 12:42 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Cc: Peter Werther Andersen <pwa@vallensbaek.dk> 
Emne: Tilbagemelding om  
  
Kære Center for Økonomi i Region Hovedstaden 
  
Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune har i går d. 08.09.2021 behandlet sagen vedr. udviklingsbidraget, og 
har godkendt det fremsendte forslag på 115 kr. pr. indbygger i 2022. 
  
Med venlig hilsen 
 
Joachim Jan Pulawski Legh-Smith 
Økonomifaglig konsulent 
Center for Økonomi og Indkøb 
 

 
   
Vallensbæk Kommune Telefon: 4797 4000  
Vallensbæk Stationstorv 100 Direkte/Mobil: +4547974063 /  
2665 Vallensbæk Strand E-mail: JPL01@vallensbaek.dk  

 
Sådan behandler Vallensbæk Kommune dine persondata 
Når du henvender dig til Vallensbæk Kommune, behandler vi oplysninger om dig i over- 
ensstemmelse med databeskyttelsesloven. Vi bruger dine oplysninger til at behandle 
og besvare din henvendelse, og vi sletter dine oplysninger efter arkivlovens regler. På  
vallensbaek.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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