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Budget 2010 – fastsættelse af kommunale bidrag
1.

Indledning

Den enkelte kommune betaler
• et årligt grundbidrag til finansiering af sundhedsområdet og
• et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver
til den region, hvori kommunen ligger, jf. lov om regionernes finansiering §§ 6 og 7.

2.

Beløbsstørrelser og -grænser

Bidragene udgør et fast beløb pr. indbygger i kommunen.
I loven er fastsat lofter for bidragenes størrelse. Bidraget til sundhedsområdet kan således højst
udgøre 1.500 kr. og bidraget til regionale udviklingsopgaver højst 200 kr. pr. indbygger (begge 2003pris- og lønniveau). Bidragenes størrelse i 2007 var ligeledes fastsat i loven til henholdsvis 1.102 kr.
og 110 kr. pr. indbygger, svarende til 1.000 kr. og 100 kr. i 2003-niveau.
I aftalerne om regionernes henholdsvis kommunernes økonomi for 2010 er angivet 1.204 kr. og 120
kr. pr. indbygger som udgangspunkt for regionernes bidragsfastsættelse, svarende til 2009-bidragene
fremskrevet med hhv. 2,5 og 3,4 pct.

3.

Fastsættelse af bidrag

Størrelsen af de årlige bidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse inden 1. september i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen.
Dog gælder såvel en kommunal vetoret som reduktion af det statslige bloktilskud i forhold til en evt.
forhøjelse af bidragene.
Regionsrådet kan således ikke forhøje bidragene 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.
Endvidere reduceres statens bloktilskud, såfremt bidragene 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

For 2009 er bidragene fastsat uændret, dvs. 2008-bidragene fremskrevet til 2009-niveau.
I forslag til budget 2010 er grundbidraget vedr. Sundhed og udviklingsbidraget vedr. Regional
Udvikling ligeledes budgetteret med udgangspunkt i økonomiaftalernes forudsætninger, dvs. uændret,

men fremskrevet. Den konkrete budgettering bygger på udmelding herom fra Indenrigs- og
Socialministeriet.
Oversigt over kommunale bidrag 2007-2010
Kr. pr. indbygger

2007

Sundhed

Grundbidrag

Regional udvikling

Udviklingsbidrag

2008

2009

2010

1.102

1.133

1.175

1.204

110

113

117

120

I forlængelse af ovenstående indstilles
at
fastsættelse af størrelse af bidragene gøres til et særskilt tema i forbindelse med 1.
behandlingen i forretningsudvalg og regionsråd af forslag til budget 2010 med henblik på
drøftelse på møde i kontaktudvalget den 31. august 2009
at
der i den forbindelse lægges op til videreførelse af uændrede bidrag, fremskrevet til 2010niveau, jf. økonomiaftalernes forudsætninger.
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