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Teknisk ændringsforslag vedrørende indtægter til sundhedsområdet 

 

 

De finansielle indtægter til sundhed er i budgetforslaget for 2017 opgjort til: 

 
Indtægter til sundhed

B 2016 BF2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020

Mio. kr., 2017-pris- og lønniveau (2016-P/L)

Finansiering, sundhed

Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne -6.420,5 -5.324,1 -5.324,1 -5.324,1 -5.324,1

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -422,6 -429,9 -429,9 -429,9 -429,9

Bloktilskud fra staten -28.223,0 -30.084,0 -30.084,0 -30.084,0 -30.084,0

I alt -35.066,1 -35.838,0 -35.838,0 -35.838,0 -35.838,0  
 

Ovenstående finansiering er i overensstemmelse med økonomiaftalen mellem regerin-

gen og Danske Regioner. Imidlertid forudsætter økonomiaftalen for det første, at der 

gennemføres en ændring af lovgivningen vedr. kommunal medfinansiering, således at 

finansieringen fremover fordeles mellem regionerne efter den almindelige bloktil-

skudsnøgle. Hidtil er de ca. 20 mia. kr. blevet fordelt efter aktivitetsniveauet i den 

kommunale medfinansieringsordning, og omlægningen reducerer regionens finansie-

ring med 42 mio. kr., som det fremgår af budgetforslaget. 

 

For det andet indgår det i økonomiaftalen, at effektiviseringsgevinsterne i forbindelse 

med kvalitetsfondsbyggerierne omfordeles mellem regionerne. Det betyder for Region 

Hovedstaden en forøgelse på 7 mio. kr. i 2017. Her afventes også ny lovgivning. 

 

Nettoværdien af de to ændringer på 35 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget med 

ovenstående tal. 

 

Social- og Indenrigsministeriet har imidlertid oplyst, at der i stedet skal budgetteres ef-

ter den hidtidige model, dvs. før den i økonomiaftalen aftalte omlægning af finansie-

ringen. Det indebærer, at indtægterne i budgettet skal forhøjes med 35 mio. kr., der 

modsvares af en budgetteret kasseforøgelse. Dertil kommer en teknisk korrektion 

vedr. forudsat likviditetsfinansiering på -4 mio. kr. Indtægter til sundhed kan herefter 

opgøres til: 



   Side 2  

 

 
Indtægter til sundhed

B 2016 B 2017 BO 2018 BO 2019 BO 2020

Mio. kr., 2017-pris- og lønniveau (2016-P/L)

Finansiering, sundhed

Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne -6.420,5 -6.599,5 -6.599,5 -6.599,5 -6.599,5

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -422,6 -429,9 -429,9 -429,9 -429,9

Bloktilskud fra staten -28.223,0 -28.839,7 -28.839,7 -28.839,7 -28.839,7

I alt -35.066,1 -35.869,1 -35.869,1 -35.869,1 -35.869,1  
 

I det endelige budget indarbejdes finansiering i overensstemmelse hermed. Når den 

nye lovgivning foreligger, vil de finansielle indtægter blive korrigeret til det nye ni-

veau i forbindelse med en økonomirapport. 


