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Budgetlægningen for 2009

30. juni 2008

Til brug for regionernes budgetlægning for 2009 udmeldes hermed fordelingen
af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives i dette brev forskellige forhold
omkring ansøgning om lån for 2008. Ansøgninger om lån sendes elektronisk til
e-post: ansogninger09@vfm.dk. Af vedhæftede oversigt fremgår Velfærdsministeriets kontaktpersoner.

J.nr. 2008-24602-11

Generelle tilskud til regionerne
Der fremsendes publikationen ”Generelle tilskud til regionerne for 2009”.
I tilskudsbogens tekstdel beskrives overordnet finansieringssystemet for regionerne (Lov nr. 543 af 24. juni 2005). Hertil er givet en beskrivelse af regionernes
indtægter i 2009 og overgangsordningen for 2009-2011. Der er endvidere givet
en mere teknisk beskrivelse af fordelingen af bloktilskuddet til sundhedsområdet
og udviklingsområdet med regneeksempler mm.
I bogens tabeldel er vist tilskudsfordelingen for 2009 og grundlaget for tilskudsfordelingen. I tabeldelen indgår herudover midtvejsreguleringen af statstilskuddet for 2008. Endelig indeholder tilskudsbogens bilagsdel lovgrundlaget mv. for
regionernes finansiering.
Med hensyn til kommunernes grundbidrag på sundheds- og udviklingsområdet
er dette for 2007 fastsat ved lov til henholdsvis 1.102 kr. og 110 kr. For 2009 vil
pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 1.175 kr. på sundhedsområdet og et udviklingsbidrag på 117 kr. på udviklingsområdet, jf. i øvrigt økonomiaftalen af 14.
juni 2008. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og

lønudvikling fra 2008-2009 på 3,7 procent inklusive medicin. Til fastsættelse af
det samlede grund- og udviklingsbidrag fra kommunen til regionen anvendes
Velfærdsministeriets skøn på kommunens folketal pr. 1. januar 2009, der fremgår af tilskudsbogens tabel 7.
Reglerne om fastsættelsen af grundbidrag og udviklingsbidrag fra kommunerne
fremgår af §§ 6-12 i lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering.
De nærmere regler om afregningen af grundbidrag og udviklingsbidrag for 2009
er fastsat i bekendtgørelse om opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til
regioner for 2009. Efter reglerne i bekendtgørelsen indberetter regionerne størrelsen af grund- og udviklingsbidrag til Velfærdsministeriet, som afregner tilskuddene fra kommunerne til regionerne med 1/12 hver måned i tilskudsåret.
Lån
Af økonomiaftalen af 14. juni 2008 mellem regeringen og Danske Regioner
fremgår, at velfærdsministeren har mulighed for at give særlig lånedispensation
ved likviditetsproblemer i enkelte regioner. Endvidere kan der i overensstemmelse med de økonomiske forudsætninger for aftalen ved dispensation gives
mulighed for refinansiering af afdrag i 2009.

Med venlig hilsen

Niels Jørgen Mau
Afdelingschef
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Ansøgninger vedr. lån sendes til:
Velfærdsministeriet
Kommune Økonomi
Holmens Kanal 22
1060 København K
E-post: ansogninger09@vfm.dk

Oversigt over kontaktpersoner
Spørgsmål kan rettes til:
Lån

Krista Riisgaard
Bjarne Simonsen

Generelle tilskud

Nils Majgaard Jensen

Generelle tilskud

Bjarne Simonsen
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