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Kommissorium for arbejdsgruppe om kommunal medfinansiering 
 
Kommunal medfinansiering er sammen med sundhedsaftalerne med til at sætte sundhed og det 
kommunalt/regionale samarbejde i fokus. 
 
Fra kommuneside fremhæves ofte, at det er ganske svært at forstå, hvad der forårsager udviklingen i den 
kommunale medfinansiering, at den kommunale medfinansierings indhold og retning er meget lidt 
transparent. 
 
I forlængelse af drøftelse på møde i Kommune Kontaktudvalget (KKU) den 14. november 2014 er det 
mellem kommunerne i regionen og Region Hovedstaden aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe med den 
opgave: 
 

- At gennemgå og vurdere den information om kommunal medfinansiering, der fra staten stilles til 
rådighed for parterne, herunder vurdere om anvendelsen af denne kan optimeres 
 

- At indhente erfaringer fra andre regioner om initiativer, der gør udviklingen i kommunal 
medfinansiering mere transparent 
 

- At gennemgå og vurdere den i fællesskab udviklede fælles ledelsesinformation, herunder vurdere om 
denne kan forbedres/anvendelsen af den kan forbedres   
 

- At udvikle nye  regionale indikatorer med forklaringskraft for kommunalt medfinansieringsniveau 
og afteste disse – eksempelvis kommunal medfinansiering af de 10 % dyreste borgere i kommuner, 
patienter med kroniske sygdomme eller lignende 
 

-  At udvikle kommunale indikatorer med forklaringskraft for kommunalt medfinansieringsniveau og 
afteste disse – eksempelvis aldersprofil, psykiatri, misbrug, plejeudgifter de 10 % dyreste 65+ årige 
eller lignende. 

 
Hovedfokus i arbejdet skal være en øget gennemsigtighed i, hvad der forårsager ændringer i udgifterne til 
kommunal medfinansiering. 
 



Arbejdsgruppen etableres i relation til Udviklingsgruppen vedrørende data om økonomi og aktivitet, der 
refererer til Den Administrative Styregruppe. Kommunesiden af Udviklingsgruppen udpeger kommunale 
medlemmer af arbejdsgruppen, regionssiden regionale medlemmer af arbejdsgruppen, størrelse: 5-8 
personer. Region Hovedstaden er sekretariat for arbejdsgruppens arbejde – begge parter bidrager med 
arbejdskraft forbundet med opgavens løsning. 
 
Kommune Kontaktudvalget holdes orienteret om fremdriften i arbejdsgruppens arbejde, første gang på 
udvalgets møde i februar. 
 
Tidsplan: 
 

December 2014 Kommissorium godkendes, arbejdsgruppemedlemmer udpeges 
 
Januar 2015  Arbejdet igangsættes 
  Gennemgang/vurdering af eksisterende kilder til vurdering af 
  kommunal medfinansierings omfang/udvikling 
 
Februar 2015 - Bearbejdning og aftestning af forslag til nye rapporteringer 
April 2015  Forelæggelse for Udviklingsgruppen 
 
Maj 2015  Forelæggelse for Den Administrative Styregruppe 
 
August 2015  Afrapportering til Kommunekontaktudvalget 

 
 
 
 
 


