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Budget 2020 – fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag
1.

Indledning

Den enkelte kommune betaler et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver
til den region, hvori kommunen ligger, jf. lov om regionernes finansiering § 7.

2.

Beløbsstørrelse og -grænse

Udviklingsbidraget udgør et fast beløb pr. indbygger i kommunen, dog højst 200 kr. (2003-pl).
Udgangspunktet herfor fremgår af aftalerne om kommunernes hhv. regionernes økonomi for 2020.
Udviklingsbidraget for 2019 er 135 kr. indbygger. I aftalen om regionernes økonomi for 2019 indgik dog, at
omlægningen af erhvervsfremmesystemet frigør 600 mio. kr. årligt fra 2019 som konsekvens af, at
regionernes opgaver inden for erhvervsfremme og turisme overgår til andre aktører. Udmøntningen heraf
indgår i aktstykket vedr. midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2019 og fastsættelse af bloktilskuddet for
2020. En forholdsmæssig andel heraf reducerer udviklingsbidraget i 2019 til 109 kr. pr. indbygger, når der
tages højde for, at udviklingsbidraget fastsættes om et afrundet tal (i hele kroner).
Udgangspunktet for udviklingsbidraget er derfor sat til 112 kr. pr. indbygger, svarende til det korrigerede
2019-bidrag, fremskrevet med 2,3 pct.

3.

Fastsættelse af bidrag

Regionsrådet fastsætter det årlige bidrag efter drøftelse med kommunerne i Kommunekontaktudvalget.
Forhøjes bidraget ud over den forventede pris- og lønudvikling gælder dog såvel en kommunal vetoret som
reduktion af det statslige bloktilskud.
Regionsrådet kan således ikke forhøje bidraget ud over niveauet fra året før reguleret med den forventede
pris- og lønudvikling, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig dette.
Desuden reduceres statens bloktilskud, hvis bidraget forhøjes med mere end den forventede pris- og
lønudvikling, med et beløb svarende til den samlede provenustigning. Hertil kommer, at bloktilskuddet i
budgetåret samt det følgende år reduceres med 50 pct. af merprovenuet for de regioner, der forhøjer
bidragene. Altså en såvel kollektiv som individuel sanktion.

4.

Indstilling

På baggrund af ovenstående indstilles,
at
at

fastsættelse af bidragets størrelse gøres til et særskilt tema i forretningsudvalget og regionsrådets 1.
behandling af forslag til budget 2020
bidraget for 2020 – med forbehold for kommunernes skriftlige tilbagemeldinger – fastsættes til 112 kr.
pr. indbygger i overensstemmelse med forudsætningen herom i aftalerne om kommunernes hhv.
regionernes økonomi for 2020.

Bidragets størrelse sendes i høring i kommunerne med frist for kommunernes skriftlige tilbagemelding den
15. oktober 2019, jf. den ændrede tidsplan for budgetlægningen for 2020.

