
Indkomne høringssvar fra kommuner til udviklingsbidrag: 

• Allerød Kommune 

• Bornholms Regionskommune 

• Dragør Kommune 

• Fredensborg Kommune 

• Frederiksberg Kommune 

• Gladsaxe Kommune 

• Glostrup Kommune 

• Helsingør Kommune 

• Herlev Kommune 

• Hillerød Kommune 

• Hvidovre Kommune 

• Høje-Taastrup Kommune 

• Hørsholm Kommune 

• Ishøj Kommune 

• Lyngby-Taarbæk Kommune 

• Rødovre Kommune 

• Tårnby Kommune 
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Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Tilbagemelding fra Allerød Kommune omkring udviklingsbidrag 

Fra: Tina Vibsig Pedersen <tivp@alleroed.dk>  

Sendt: 31. august 2018 13:22 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Emne: Tilbagemelding fra Allerød Kommune omkring udviklingsbidrag  

  

Til rette vedkommende 

  

  

Allerød Byråd besluttede på møde den 30. august 2018, at tage satsen for udviklingsbidrag i Region Hovedstadens 

budgetforslag 2018-2021 til efterretning. 

  

  

Tina Vibsig Pedersen 

Sekretariatschef 

  

Sekretariatet 

Direkte: +4548100226 | Mobil: +4522474423 

E-mail: tivp@alleroed.dk | Web: 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. 



 

Budget og indkøb 

  

   
   Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
    
3400 Hillerød 
  

 

Bornholms Regionskommune

Center for Økonomi, It og 

Personale

Budget og indkøb

oep-budget@brk.dk

www.brk.dk

CVR: 26 69 63 48

23. august 2018   J. nr. 00.30.04G01-0036

Udviklingsbidrag for 2019  
 

 

Borgmesteren har på vegne af kommunalbestyrelsen godkendt et udviklingsbidrag til Region Hovedstaden for 

2019 på 135 kr. pr. indbygger. 

 

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

status. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Claus Pedersen 

Budgetchef 
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Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Til kommunalbestyrelserne - høring vedr. udviklingsbidrag 2019

Vedhæftede filer: Forslag til budget 2019 180808.pdf

Fra: Joen Borgbjerg <joenb@dragoer.dk>  

Sendt: 12. september 2018 16:22 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Cc: Morten Højberg Vestergaard <mortenv@dragoer.dk>; Bjarne Schultz Jensen <bjarnej@dragoer.dk> 

Emne: SV: Til kommunalbestyrelserne - høring vedr. udviklingsbidrag 2019 

 

Til Region Hovedstaden 

  

Dragør Kommunes Kommunal bestyrelse har den 30. august godkendt udviklingsbidraget til Region Hovedstaden for 

2019. 

  

Beslutningen fremgår af nedenstående link til referat fra Kommunalbestyrelsesmødet den 30. august 2018, 

dagsordenspunkt 10: 

  

https://www.dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/kommunalbestyrelsens-moeder/2018-08-

30-1900-850/ 

  

  

Venlig hilsen  

 
Joen Borgbjerg   

Specialkonsulent  

Økonomi 

Direkte: 3289 0140    

joenb@dragoer.dk 

 

Rådhuset, Kirkevej 7  

2791 Dragør  

Tlf.: 3289 0100  

www.dragoer.dk  

 

 
  

Fra: COK-FP-Center for Økonomi [mailto:center-for-oekonomi@regionh.dk]  
Sendt: 10. august 2018 13:42 
Til: Albertslund Kommune; Allerød Kommune; Ballerup Kommune; Bornholms Regionskommune; Brøndby Kommune; 
Dragoer - Officiel postkasse Dragør kommune; Egedal Kommune; Fredensborg Kommune; Frederiksberg Kommune; 
Frederiksberg Økonomiafd.; Frederikssund Kommune; Furesø Kommune; Gentofte Kommune; Gladsaxe Kommune; 
Glostrup Kommune; Gribsov 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: Inge-Merete Mark; Jesper Bo Erikstrup; Jette Sylow Rasmussen 
Emne: Til kommunalbestyrelserne - høring vedr. udviklingsbidrag 2019 
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Til Kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Hovedstaden 
  

Høring vedr. udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden 
  
Vedlagt fremsendes budgetforslag 2019-2022 for Region Hovedstaden. Budgetforslaget kan også ses på Region 
Hovedstadens https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/oekonomi/Budget/Sider/Budget-2019.aspx 
Budgetforslaget førstebehandles i regionsrådet den 21. august 2018. 

  
Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2019-2022 svarer til det i økonomiaftalen mellem 
regeringen og Danske Regioner forudsatte og udgør 135 kr. pr. indbygger. Der skal gøres opmærksom på, at der 
foretages en midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag for 2019 som følge af Aftale mellem 
regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. 
  
Forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 skal efter reglerne drøftes i Kommunekontaktudvalget 
på et møde senest den 1. september 2018. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget 
inden denne frist. 
  
Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne derefter senest den 10. september 2018 skriftligt meddele 
regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. 
  
Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk . 
  
  
Venlig hilsen 
Center for Økonomi 
f/Jette Sylow Rasmussen 
Enhedschef 
  
Inge Mark 
Seniorkonsulent 
Sekretariatet 
Center for Økonomi 
Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
Tlf.: +45  38 66 59 98 
www.regionh.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. 
  

 
 
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 2019 til Region 

Hovedstaden

Fra: Charlotte Overby <CHOV@fredensborg.dk>  

Sendt: 10. september 2018 16:38 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Emne: Fredensborg Byråds behandling af udviklingsbidraget 2019 til Region Hovedstaden 
  
Til Region Hovedstaden 
  
Byrådet i Fredensborg Kommune godkendte Regions Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag på 135 
kr. pr. indbygger. 
  
Godkendelsen fremgår af: 
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadet-(18-21)/2018/september/3--
september-2018--referat/124 
  
  
  
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 

 
 

 
 

 
 
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: Frederiksberg Kommunes høringssvar til Region Hovedstadens budgetforslag 

2019

Vedhæftede filer: Dagsordenspunkt  Høring af Region Hovedstadens  budgetforslag 2019 behan....pdf

Fra: Marianne Marker-Villumsen <mama17@frederiksberg.dk>  

Sendt: 7. september 2018 14:33 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Cc: Jesper Kragerup <jekr01@frederiksberg.dk>; Camilla Aabling <caaa02@frederiksberg.dk> 

Emne: Frederiksberg Kommunes høringssvar til Region Hovedstadens budgetforslag 2019 

  

Kære Region Hovedstaden, 
  
Magistraten i Frederiksberg Kommune har bemyndiget administrationen til at afgive høringssvar 
vedrørende Region Hovedstadens budgetforslag 2019. Der afgives høringssvar: 
  

• Vedrørende udviklingsbidrag: Intet at bemærke, jfr. vedhæftede 

• Vedrørende flytningen af medicinske senge, jfr. nedenfor 
  
---- 

f) På baggrund af tidligere orientering foreslår forvaltningen følgende høringssvar vedr. Region Hovedstadens 
budgetforslag: 

”Magistraten i Frederiksberg Kommune har modtaget orientering om, at der som en del af budgetforslag 2019 indgår 
et ønske om at fremskynde flytningen af de medicinske senge fra Frederiksbergmatriklen til Bispebjergmatriklen.  

Frederiksberg Kommune har forstået, at det er hospitalsdirektionens opfattelse, at man for at sikre et højt 
kvalitetsniveau i behandlingen af de borgere på Frederiksberg, som har brug for akut medicinsk døgnbehandling, skal 
fremskynde flytningen af de medicinske senge fra Frederiksbergmatriklen til Bispebjergmatriklen. Frederiksberg 
Kommune har fokus på et højt kvalitetsniveau i hospitalsbehandlingen for borgerne på Frederiksberg – også på det 
medicinske område. 

Frederiksberg Kommune forudsætter først og fremmest at en fremskyndet flytning i givet fald planlægges nøje i 
samarbejde mellem hospitalet og Frederiksberg Kommune og for det andet, at den lægelige døgndækning på 
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering og den fælles drift af Udgående Sygeplejerske Team fortsættes– både 
på kort og lang sigt. 

Frederiksberg Kommune forudsætter ligeledes at den nuværende ambulante aktivitet på Frederiksbergmatriklen som 
minimum opretholdes indtil lukningen af hospitalet.  

Frederiksberg Kommune ønsker, at der vil blive kigget positivt på, at Frederiksberg Kommune ved en flytning af de 
medicinske senge, kan få mulighed for at leje yderligere kvadratmeter på Frederiksberg Hospital til brug for oprettelse 
af et lægehus – og en generel udbygning af det fælles lokale sundhedsvæsen, som Frederiksberg Kommune lægger 
høj vægt på. 

Frederiksberg Kommune vil foreslå, at der på administrativt niveau udarbejdes et fælles strategipapir for Det Lokale 
Sundhedsvæsen og samarbejdet i øvrigt mellem Bispebjerg/Frederiksberg Hospital og Sundheds- og 
Omsorgsområdet, Frederiksberg Kommune. Dette strategipapir vil kunne udbygges til også at være et fælles 
strategipapir på politisk niveau og med involvering af de praktiserende læger. Dette vil i givet fald være helt i tråd med 
intentionerne i såvel den nuværende som kommende Sundhedsaftale, inklusive ambitionen om at styrke arbejdet 
med yderligere fælles finansierede udviklingsprojekter i retning af et ’Fælles lokalt sundhedsvæsen’. 

Frederiksberg Kommune ser frem til et fortsat højt informationsniveau – og en fortsættelse af det gode samarbejde”. 

  Toges til efterretning. 
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Venlig hilsen  

Marianne Marker-Villumsen 
Specialkonsulent 

   

Økonomiafdelingen, Budget og Analyse 
Kommunaldirektørområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000 Frederiksberg 
Telefon:  +45 38212325 
www.frederiksberg.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. 



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 
 

 
 
 
15.08.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedrørende udviklingsbidrag 2019 
 
Region Hovedstaden har i brev af 13. august 2018 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 2019.  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Trine Græse               /                      
Borgmester                                               Bo Rasmussen 
                                                                  Kommunaldirektør 
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Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Høringssvar vedr. udviklingsbidrag 2019

Fra: Frederik Graff <Frederik.Graff@glostrup.dk>  

Sendt: 22. august 2018 11:48 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Emne: Høringssvar vedr. udviklingsbidrag 2019 

  

Kære Inge Mark 

  

Glostrup Kommune har den 22. August 2018 besluttet at anbefale budgetforslaget til udviklingsbidrag på 135 kr. pr. 

indbygger i 2019 til Regionsrådet i Region Hovedstaden. 

  

Med venlig hilsen 

  

Frederik Graff 
Økonomikonsulent 

  

  

  
Center for Økonomi og Styring 
Center for Økonomi og Styring 
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: Skriftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige 

udviklingsbidrag for 2019

Fra: Karen Holt Sørensen <khs25@helsingor.dk>  

Sendt: 30. august 2018 17:32 

Til: Karen Lyng Brandt <karen.brandt@regionh.dk> 

Cc: Michael Christensen <mch11@helsingor.dk> 

Emne: VS: Skriftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 

 

Kære Karen 
 
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 det pl-udviklingen, derfor godkender 
administrationen i Helsingør Kommune udviklingsbidragets størrelse.  
 
 
Venlig hilsen  

Karen Holt Sørensen 

  

Leder i økonomi 

Center for Økonomi og Ejendomme 

Helsingør Kommune 

Telefon: 4928 3155 

  

 
 
 

Fra: Karen Lyng Brandt <karen.brandt@regionh.dk>  

Sendt: 16. august 2018 12:36 

Til: Albertslund Kommune <okonomiogstab@albertslund.dk>; Albertslund Kommune 

<janne.puggaard@albertslund.dk>; Allerød Kommune <Karl@alleroed.dk>; Allerød Kommune <piod@alleroed.dk>; 

Ballerup Kommune <jew@balk.dk>; Bornholms Kommune <winni.grosboell@brk.dk>; Bornholms Kommune 

<inge.mogensen@brk.dk>; Brøndby Kommune <lon@brondby.dk>; Brøndby Kommune <brondby@brondby.dk>; 

Brøndby Kommune <borgmester@brondby.dk>; Dragør Kommune <heidia@dragoer.dk>; Dragør Kommune 

<eikb@dragoer.dk>; Egedal Kommune <hanne.sylvest@egekom.dk>; Egedal Kommune 

<karsten.sondergaard@egekom.dk>; Fredensborg Kommune <tlpe@fredensborg.dk>; Fredensborg Kommune 

<borgmester@fredensborg.dk>; Frederiksberg Kommune <borgmesteren@frederiksberg.dk>; Frederiksberg 

Kommune <borgsek@frederiksberg.dk>; Frederikssund Kommune <joand@frederikssund.dk>; Frederikssund 

Kommune <ajako@frederikssund.dk>; Furesø Kommune <tno@furesoe.dk>; Furesø Kommune <obch@furesoe.dk>; 

Furesø Kommune <borgmester@furesoe.dk>; Gentofte Kommune <mrho@gentofte.dk>; Gentofte Kommune 

<nrg@gentofte.dk>; Gentofte Kommune <borgmesteren@gentofte.dk>; Gladsaxe Kommune <bm@gladsaxe.dk>; 

Glostrup Kommune <john.engelhardt@glostrup.dk>; Gribskov Kommune <agfro@gribskov.dk>; Gribskov Kommune 

<mspri@gribskov.dk>; Halsnæs Kommune <ASTMD@halsnaes.dk>; Halsnæs Kommune <Steje@halsnaes.dk>; Maria 

Dalsgaard <mda11@helsingor.dk>; Ib Kirkegaard (BY) <iki11@helsingor.dk>; Borgmester 

<Borgmester@helsingor.dk>; Herlev Kommune <borgmester@herlev.dk>; Hillerød Kommune 

<kulturogudvikling@hillerod.dk>; Hillerød Kommune <chkh@hillerod.dk>; Hillerød Kommune <kij@hillerod.dk>; 

Hvidovre Kommune <borgmester@hvidovre.dk>; Høje-Tåstrup Kommune <borgmester@htk.dk>; Hørsholm 

Kommune <msl@horsholm.dk>; Hørsholm Kommune <lsp@horsholm.dk>; Ishøj Kommune <obj@ishoj.dk>; Ishøj 

Kommune <38576@ishoj.dk>; Ishøj Kommune <rikmo@ishoj.dk>; Københavns Kommune 
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<overborgmesteren@kk.dk>; Lyngby-Taarbæk Kommune <borgmester@ltk.dk>; Rudersdal Kommune 

<ji@rudersdal.dk>; Rudersdal Kommune <sekretariat@rudersdal.dk>; Rødovre Kommune 

<brigitte.lehmann@rk.dk>; Rødovre Kommune <erik.nielsen@rk.dk>; Tårnby Kommune <kommunen@taarnby.dk>; 

Tårnby Kommune <ari.of@taarnby.dk>; Tårnby Kommune <asa.of@taarnby.dk>; Vallensbæk Kommune 

<borgmester@vallensbaek.dk> 

Cc: Iben Fibiger <iben.fibiger@regionh.dk>; Hanne Engelhardt Serritzlew 

<hanne.engelhardt.serritzlew@regionh.dk>; Hjalte Aaberg <hjalte.aaberg@regionh.dk>; Svend Georg Trock Hartling 

<svend.hartling@regionh.dk>; Jens Gordon Clausen <jens.gordon.clausen@regionh.dk>; ssan@kl.dk; Marie Kruse 

<marie.kruse.02@regionh.dk>; EPO-Borgmester@s-spprod-app2-v.helsingor.kom 

Emne: Skriftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 

 

Til Kommunekontaktudvalget 
 
Forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 skal efter lovgivningen drøftes i 
Kommunekontaktudvalget på et møde senest den 1. september 2018. Der foretages i stedet hermed 
en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget, da næste ordinære møde  først er planlagt til d. 16. 
november 2018.  Såfremt et medlem af kontaktudvalget ønsker drøftelsen gennemført på et fysisk 
møde bedes dette meddelt til undertegnede senest d. 22. august 2018. 
 
Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne senest den 10. september 2018 skriftligt 
meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. Dette bedes ske ved fremsendelse til 
center-for-oekonomi@regionh.dk, jf. mail udsendt fra regionsadministrationen til 
kommunalbestyrelserne den 10. august 2018. 
 
Med venlig hilsen 
  
Karen Lyng Brandt 
Chefsekretær 
 
Tlf:       38665016  
Mail:     karen.brandt@regionh.dk 
  
Region Hovedstaden 
Sekretariatet 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
  
Tlf:       3866 5000 
Web:    www.regionh.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. 
 

 

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. 
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Jesper Bo Erikstrup

Emne: VS: Udviklingsbidrag for 2019

Fra: Claus Chammon <Claus.Chammon@herlev.dk>  

Sendt: 13. september 2018 10:56 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Cc: Birgit Jacobsen <Birgit.Jacobsen@herlev.dk> 

Emne: Udviklingsbidrag for 2019 

  

Til Region Hovedstaden 
  
Regionen har med mail af 10. august 2018 bedt kommunerne i regionen meddele deres 
stillingtagen til fastsættelsen af udviklingsbidraget til regionen for 2019. 
  
Herlev Kommune kan i den anledning oplyse, at vi i vores budgetforslag for 2019 har indarbejdet 
et udviklingsbidrag til regionen på 135 kr. pr. indbygger. Kommunalbestyrelsen har på sit møde 
den 12. september besluttet at tiltræde forslaget. 
  
  
Venlig hilsen 
  
Claus Chammon 
Centerchef 
  
Center for IT, Personale og Økonomi 
Herlev Kommune 
Herlev Bygade 90 
2730 Herlev 
Tlf: 4452 7071 
Claus.Chammon@herlev.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 Hillerød Kommune - vedr. udviklingsbidrag 2019

Fra: Birgitte Ryden <bry@hillerod.dk>  

Sendt: 30. august 2018 17:07 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Cc: Christina Kvist Høgh <chkh@hillerod.dk> 

Emne: Høringssvar fra Hillerød Kommune - vedr. udviklingsbidrag 2019 

  

Kære Jette Sylow Rasmussen 

  

Hermed orientering om Hillerød Kommunes godkendelse af fastsættelsen af udviklingsbidraget for 2019: 

  

  

Udviklingsbidrag budget 2019 Region Hovedstaden - høring 

Sagsfremstilling 

Region Hovedstaden sendte den 13. august 2018 budgetforslag for 2019-2022 med henblik på at indhente 

høringssvar fra kommunerne om udviklingsbidraget i 2019. 

Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2019-2022 svarer til det i økonomiaftalerne mellem 

regeringen og KL og regeringen og Danske Regioner fastsatte beløb og udgør 135 kr. pr indbygger. Der gøres 

opmærksom på, at der foretages en midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag for 2019 som følge af 

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. 

For Hillerød Kommune er der beregnet et udviklingsbidrag på baggrund af statsgarantiens 

betalingskommunefolketal på 50.907 indbyggere pr. 1. januar 2019, svarende til et samlet bidrag på 6,873 mio. kr. i 

2019. 

Forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 skal efter reglerne drøftes i Kommunekontaktudvalget på 

et møde senest den 1. september 2018. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget inden 

denne frist. 

Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne derefter senest den 10. september 2018 skriftligt meddele 

regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. 

Retsgrundlag 

Styrelsesloven. 

ØKONOMI 
Beløbet indgår i direktionens budgetforslag for 2019-2022. 

INDSTILLING 

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at indstille til byrådet at godkende, at fastsættelsen af 

udviklingsbidraget for 2019 svarer til det aftalte niveau på 135 kr. pr. indbygger i kommuneaftalen for 2019. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2018 

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet. 

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 29-08-2018 

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F) 

Byrådet godkendte indstillingen. 

  

Med venlig hilsen 

  

Birgitte Rydén 

Sektionsleder – Budget- og Analyse 

  

Økonomi 

Tlf.: 7232 0617 

E-mail: bry@hillerod.dk 
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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: VS: Skriftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige 

udviklingsbidrag for 2019

Fra: Pia Hassel <pij@HVIDOVRE.DK>  

Sendt: 20. august 2018 10:40 

Til: Karen Lyng Brandt <karen.brandt@regionh.dk> 

Cc: Søren Lenau <ysl@hvidovre.dk> 

Emne: SV: Skriftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 

 

Kære Karen Lyng Brandt 
  
Hvidovre Kommune har ingen bemærkninger til kommunens udviklingsbidrag til regionerne. 
  
----  
Venlig hilsen 
  
Pia Hassel 
Souschef 
  

 

  
  

 

Hvidovre Kommune 
Center for Økonomi og Analyse 
team BUDGET 
Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre 
 

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

oea@hvidovre.dk  

 

 

  
 

  

Fra: Karen Lyng Brandt <karen.brandt@regionh.dk>  

Sendt: 16. august 2018 12:35 

Til: Albertslund Kommune <okonomiogstab@albertslund.dk>; Albertslund Kommune 

<janne.puggaard@albertslund.dk>; Allerød Kommune <Karl@alleroed.dk>; Allerød Kommune <piod@alleroed.dk>; 

Ballerup Kommune <jew@balk.dk>; Bornholms Kommune <winni.grosboell@brk.dk>; Bornholms Kommune 

<inge.mogensen@brk.dk>; Brøndby Kommune <lon@brondby.dk>; Brøndby Kommune <brondby@brondby.dk>; 

Brøndby Kommune <borgmester@brondby.dk>; Dragør Kommune <heidia@dragoer.dk>; Dragør Kommune 

<eikb@dragoer.dk>; Egedal Kommune <hanne.sylvest@egekom.dk>; Egedal Kommune 

<karsten.sondergaard@egekom.dk>; Fredensborg Kommune <tlpe@fredensborg.dk>; Fredensborg Kommune 

<borgmester@fredensborg.dk>; Frederiksberg Kommune <borgmesteren@frederiksberg.dk>; Frederiksberg 

Kommune <borgsek@frederiksberg.dk>; Frederikssund Kommune <joand@frederikssund.dk>; Frederikssund 

Kommune <ajako@frederikssund.dk>; Furesø Kommune <tno@furesoe.dk>; Furesø Kommune <obch@furesoe.dk>; 

Furesø Kommune <borgmester@furesoe.dk>; Gentofte Kommune <mrho@gentofte.dk>; Gentofte Kommune 

<nrg@gentofte.dk>; Gentofte Kommune <borgmesteren@gentofte.dk>; Gladsaxe Kommune <bm@gladsaxe.dk>; 

Glostrup Kommune <john.engelhardt@glostrup.dk>; Gribskov Kommune <agfro@gribskov.dk>; Gribskov Kommune 

<mspri@gribskov.dk>; Halsnæs Kommune <ASTMD@halsnaes.dk>; Halsnæs Kommune <Steje@halsnaes.dk>; 

Helsingør Kommune <mda11@helsingor.dk>; Helsingør Kommune <iki11@helsingor.dk>; Helsingør Kommune 

<borgmester@helsingor.dk>; Herlev Kommune <borgmester@herlev.dk>; Hillerød Kommune 

<kulturogudvikling@hillerod.dk>; Hillerød Kommune <chkh@hillerod.dk>; Hillerød Kommune <kij@hillerod.dk>; 

Borgmester <borgmester@HVIDOVRE.DK>; Høje-Tåstrup Kommune <borgmester@htk.dk>; Hørsholm Kommune 

<msl@horsholm.dk>; Hørsholm Kommune <lsp@horsholm.dk>; Ishøj Kommune <obj@ishoj.dk>; Ishøj Kommune 

<38576@ishoj.dk>; Ishøj Kommune <rikmo@ishoj.dk>; Københavns Kommune <overborgmesteren@kk.dk>; Lyngby-

Taarbæk Kommune <borgmester@ltk.dk>; Rudersdal Kommune <ji@rudersdal.dk>; Rudersdal Kommune 

<sekretariat@rudersdal.dk>; Rødovre Kommune <brigitte.lehmann@rk.dk>; Rødovre Kommune 

<erik.nielsen@rk.dk>; Tårnby Kommune <kommunen@taarnby.dk>; Tårnby Kommune <ari.of@taarnby.dk>; Tårnby 

Kommune <asa.of@taarnby.dk>; Vallensbæk Kommune <borgmester@vallensbaek.dk> 

Cc: Iben Fibiger <iben.fibiger@regionh.dk>; Hanne Engelhardt Serritzlew 
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<hanne.engelhardt.serritzlew@regionh.dk>; Hjalte Aaberg <hjalte.aaberg@regionh.dk>; Svend Georg Trock Hartling 

<svend.hartling@regionh.dk>; Jens Gordon Clausen <jens.gordon.clausen@regionh.dk>; ssan@kl.dk; Marie Kruse 

<marie.kruse.02@regionh.dk> 

Emne: Skriftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 

  

Til Kommunekontaktudvalget 

  

Forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 skal efter lovgivningen drøftes i Kommunekontaktudvalget 

på et møde senest den 1. september 2018. Der foretages i stedet hermed en skriftlig høring i 

Kommunekontaktudvalget, da næste ordinære møde først er planlagt til d. 16. november 2018. Såfremt et medlem 

af kontaktudvalget ønsker drøftelsen gennemført på et fysisk møde bedes dette meddelt til undertegnede senest d. 

22. august 2018. 

  

Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne senest den 10. september 2018 skriftligt meddele regionen 

deres stillingtagen til udviklingsbidraget. Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk, jf. 

mail udsendt fra regionsadministrationen til kommunalbestyrelserne den 10. august 2018. 

  

Med venlig hilsen 

  

Karen Lyng Brandt 

Chefsekretær 

  

Tlf: 38665016  

Mail: karen.brandt@regionh.dk 

  

Region Hovedstaden 

Sekretariatet 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

  

Tlf: 3866 5000 

Web: www.regionh.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: Til kommunalbestyrelserne - høring vedr. udviklingsbidrag 2019

Fra: Tina Koudal <TinaKou@htk.dk>  

Sendt: 4. september 2018 16:53 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Emne: SV: Til kommunalbestyrelserne - høring vedr. udviklingsbidrag 2019 

 

Til Region Hovedstaden, 
 
Byrådet skal senest den 10. september skriftligt meddele Regionen deres stillingtagen til 
udviklingsbidraget.  
 
Høje-Taastrup Kommunes Byråd godkendte ved førstebehandlingen den 28. august 2018 
budgetforslaget vedr. budget 2019-22. Udviklingsbidraget til Regionen på 135 kr. pr. indbygger i 2019 
er hermed godkendt. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Tina Koudal 
Budget- og analysechef 
 

 
 

Økonomi- og Digitaliseringscenter 
Økonomistyring 
2630  Taastrup 
Telefon: 4359 1000 
Mobil: 2399 8786 
www.htk.dk 
TinaKou@htk.dk 
 

 
 

From: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Sent: Friday, August 10, 2018 13:41 

To: 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; Gribsov Kommune; Halsnæs Kommune; Helsingør Kommune; Herlev Kommune; Hillerød Kommune; 

Hvidovre Kommune; Kommune; Hørsholm Kommune; Ishøj Kommune; København; Lyngby-Taarbæk Kommune; 

Rudersdal Kommune; Rødovre Kommune; Tårnby Kommune; Vallensbæk 
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Cc: Inge-Merete Mark; Jesper Bo Erikstrup; Jette Sylow Rasmussen 

Subject: Til kommunalbestyrelserne - høring vedr. udviklingsbidrag 2019  
  
  
Til Kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Hovedstaden 
  
Høring vedr. udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden 
  
Vedlagt fremsendes budgetforslag 2019-2022 for Region Hovedstaden. Budgetforslaget kan også ses på Region 
Hovedstadens https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/oekonomi/Budget/Sider/Budget-2019.aspx 

Budget 2019 - regionh.dk 

www.regionh.dk 

Region Hovedstaden er nu gået i gang med at se på budgettet for 2019 til 2022. Regionsrådet skal 

på deres møde den 25. september 2018 godkende budgettet for det kommende år. 

 
Budgetforslaget førstebehandles i regionsrådet den 21. august 2018. 

  
Udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2019-2022 svarer til det i økonomiaftalen mellem 
regeringen og Danske Regioner forudsatte og udgør 135 kr. pr. indbygger. Der skal gøres opmærksom på, at der 
foretages en midtvejsregulering af det kommunale udviklingsbidrag for 2019 som følge af Aftale mellem 
regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. 
  
Forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 skal efter reglerne drøftes i Kommunekontaktudvalget 
på et møde senest den 1. september 2018. Der foretages i stedet en skriftlig høring i Kommunekontaktudvalget 
inden denne frist. 
  
Kommunalbestyrelserne i regionen skal ifølge reglerne derefter senest den 10. september 2018 skriftligt meddele 
regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. 
  
Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk . 
  
  
Venlig hilsen 
Center for Økonomi 
f/Jette Sylow Rasmussen 
Enhedschef 
  
Inge Mark 
Seniorkonsulent 
Sekretariatet 
Center for Økonomi 
Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
Tlf.: +45  38 66 59 98 
www.regionh.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. 
 

 
 
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 2019 - Hørsholm Kommune

Fra: Dan Guldhammer <DGU@horsholm.dk>  
Sendt: 3. september 2018 10:38 
Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 
Cc: Thomas Rafn <thr@horsholm.dk> 
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2019 - Hørsholm Kommune 
  

Att: Jette Sylow Rasmussen 

  
Hørsholm Kommunalbestyrelse har ingen bemærkninger til det foreslået udviklingsbidrag på 135 kr. pr. 
indbygger for 2019 til Region Hovedstaden (jf. Kommunalbestyrelsesmødet den 27. august 2018, pkt. 5). 
Hørsholm Kommunalbestyrelse beslutter formelt det foreslået udviklingsbidrag i forbindelse med 
budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018. 
  
  
Venlig hilsen 
  

Dan Guldhammer 

Økonomisk konsulent 
  
Hørsholm Kommune 
Center for Økonomi og Personale 
Team Økonomi og Styring 
Ådalsparkvej 2 
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 2019

Fra: Özlem Kazakoglu <OZV@ishoj.dk>  

Sendt: 5. september 2018 14:52 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Emne: Udviklingsbidrag 2019 

  
Hej Jette Sylow Rasmussen 

  

Jeg kan hermed meddele, at Region Hovedstadens budgetforslag 2019 – 2022 samt udviklingsbidraget er taget til 

efterretning ved Ishøj Kommunes Byrådsmøde tirsdag den 4. september 2018. 

  

Udviklingsbidraget på 135 kr. pr. indbygger er indregnet i Ishøj Kommunes budgetforslag 2019. 

  

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: Skriftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige 

udviklingsbidrag for 2019 - Lyngby-Taarbæk Kommune

Fra: Kim Lilhammer <KLI@ltk.dk>  

Sendt: 12. september 2018 11:19 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Emne: Skriftlig høring i kommunekontaktudvalget om kommunernes årlige udviklingsbidrag for 2019 - Lyngby-

Taarbæk Kommune 

  

Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig udviklingsbidraget for 2019, idet udviklingsbidraget svarer til 
det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2019 er baseret på, og som 
svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2018. 
  

  

Venlig hilsen 

Kim Lilhammer 
Finans- og regnskabschef 

 

Center for Økonomi og Personale 
Finans og Regnskab 
 
Toftebæksvej 12 
2800 Kgs. Lyngby 

Direkte: 45 97 31 71 

Mobil: 20 64 84 12 

E-mail: KLI@ltk.dk 

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

Fra: HANSEN, HANS-CARL E <heh.of@Taarnby.dk>  

Sendt: 22. august 2018 14:53 

Til: COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk> 

Emne: Høringssvar fra Tårnby kommune 
  
Økonomiudvalget i Tårnby Kommune har d.d. taget Region Hovedstadens 
udviklingsbidrag for 2019 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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