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Aftale om kommunernes økonomi i 2018 

 
Den 1. juni 2017 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale 
om kommunernes økonomi i 2018.  
 
Omprioriteringsbidraget afskaffes fra 2018 og erstattes af et flerårigt 
moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. 
kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering 
bredt indenfor den offentlige sektor.  For 2018 er regeringen og KL blevet 
enige om at de 0,5 mia. kr. tilbageføres til kommunernes serviceramme.  
Derudover løftes servicerammen med 300 mio. kr. 
 
Den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter i 2018 udgør 
herefter i alt 246,0 mia. kr. 
 
For anlægsudgifter er rammen hævet med på 700 mio. kr. i forhold til det 
aftalte niveau for 2017. Rammen udgør herefter 17,0 mia. kr. for 2018. 
 
De kommunale investeringer skal i højere grad målrettes den borgernære 
velfærd. Derfor forøges midlerne fra Kvalitetsfonden, som er tiltænkt 
brugt til investeringer i de fysiske rammer på folkeskolen, daginstitutioner 
og ældreområdet, fra 2,0 mia. kr. til 2,7 mia. kr. i 2018. 
 
Af det samlede bloktilskud er 3 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne 
under ét overholder servicerammen og 1 mia. kr. gjort betinget af at 
anlægsrammen overholdes. 
 
Det ekstraordinære likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. videreføres også i 
2018.  
 
Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen. 
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Hovedpunkter i aftalen 
 

♦ Rammen for serviceudgifterne udgør 246,0 mia. kr.  
♦ Af moderniserings- og effektiviseringsbidrag på 1,0 mia. kr. er der 

forlods lagt 0,5 mia. kr. ind i bloktilskuddet. For 2018 fik 
kommunerne lov til også at beholde de øvrige 0,5 mia. kr. og oveni 
kommer et løft på 300 mio. kr. Så netto er servicerammen løftet 
med 800 mio. kr. P/L rul fra 2017 til 2018 er på 1,7 % svarende til 
4,1 mia. kr. 

♦ Rammen er forøget med 58 mio. kr. til initiativer i forbindelse med 
Kræftplan IV og 10 mio. kr. vedr. den nationale demenshandleplan 
2025.  

♦ Derudover forudsættes det, at der kan ske effektiviseringer på det 
administrative område og på indkøbsområdet for i alt 1,0 mia. kr.  

♦ 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af aftaleoverholdelse 
vedr. serviceudgifterne for kommunerne samlet set. 

♦ Anlægsniveauet er løftet med 0,7 mia. kr. til 17,0 mia. kr. Af 
kommunernes samlede bloktilskud er 1 mia. kr. betinget af 
aftaleoverholdelse i budgetsituationen vedr. anlægsudgifter. Der er 
ingen regnskabssanktion vedr. anlægsudgifterne men dog øget 
opmærksomhed på aftaleoverholdelse. 

♦ Der foretages ingen midtvejsregulering af overførselsudgifter vedr. 
2017.  Dermed får kommunerne lov til at beholde 1,9 mia. kr. 

♦ Ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til generel styrkelse af 
likviditeten bevares for 2018. De 2,0 mia. kr. fordeles efter 
objektive kriterier og resten fordeles efter indbyggertal. 

♦ Regionernes aftale blev indgået efter kommuneaftalen. Loftet for 
kommunal medfinansiering blev løftet. Bloktilskuddet til 
kommunerne blev som følge heraf hævet med 1,4 mia. kr.  

♦ Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner blev 
hævet med 50 mio. kr. så puljen nu udgør 350 mio. kr.   

♦ Rammen til skatteforhøjelser udgør uændret 200 mio. kr. 
♦ Tilskudsordning til kommuner, der sætter skatten ned, forhøjes fra 

200 mio. kr. til 450 mio. kr. 
♦ Lånepuljer udgør samlet 1,35 mia. kr. heraf 500 mio. kr. til 

kommuner med lav likviditet. 
 
 
Serviceudgiftsrammen 
Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen for 2018 er det 
aftalte niveau for 2017, som herefter korrigeres for udviklingen i P/L (1,7 
% fra 2017 til 2018). Servicerammen var på forhånd reduceret med 0,5 
mia. kr. For 2018 er regeringen og KL blevet enige om at de 0,5 mia. kr. 
tilbageføres til kommunernes serviceramme.   

 
Tekniske korrektioner til rammen udgør 76 mio. kr. som primært er 
korrektioner til tidligere års aktstykker (DUT-sager og andre 
reguleringer). Rammen er derudover forøget med 58 mio. kr. til 
finansiering af initiativerne i kræftplan IV og 10 mio. kr. til den nationale 
demenshandlingsplan.  Med de 500 mio. kr. og det aftalte løft i 
servicerammen er der i alt ekstra 800 mio. kr. til borgernære 
kernevelfærd i kommunerne.   
 
 



 

 
Kommunernes serviceramme for 2018 udgør således i alt 246,0 mia. kr. 
Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af lov- og 
cirkulæreprogrammet, som for 2018-2020 medfører, at servicerammen 
forøges med yderligere 62 mio. kr.  
 
 
Anlæg 
Det er i kommuneaftalen forudsat, at de kommunale anlægs-
investeringer i 2018 må udgøre 17,0 mia. kr. Der er tale om et lidt højere 
niveau i forhold til 2017, hvor anlægsrammen udgjorde 16,3 mia. kr. 
 
Der udmøntes for 2018 i alt 2,7 mia. kr. fra Kvalitetsfonden til prioritering 
af de fysiske rammer på folkeskoleområdet, daginstitutioner og på 
ældreområdet.  
 
Der er i lighed med aftalen for 2017 fastsat et loft over de kommunale 
anlægsinvesteringer, idet 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud 
er gjort betinget af at loftet over anlægsinvesteringer overholdes for 
kommunerne under ét i budgetsituationen.  
 
Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for 
kommuneaftalen, at den aftalte anlægsramme i 2018 overholdes i både 
budget- og regnskabssituationen. 
 

Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten 
Aftalen for 2018 viderefører det ekstraordinære tilskud til styrkelse af 
kommunernes generelle likviditet, som blev indført i 2015. Det er for 2018 
aftalt, at likviditetstilskuddet udgør 3,5 mia. kr. 

Tilskuddet fordeles efter de økonomiske forhold i kommunerne på 
følgende måde: 

• 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter 
indbyggertal. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt 
underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et 
beskatningsgrundlag (statsgarantiens forudsætninger) under 170.000 
pr. indbygger. 

På baggrund heraf er der beregnet et ekstra likviditetstilskud på 53,7 mio. 
kr. for 2018 til Svendborg Kommune. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Særtilskud  
Aftalen indebærer, at særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner i 
2018 udgør 350 mio. kr. Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning 
til puljen.  

Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på kommunens 
ansøgning inden udgangen af august 2017. 
 

Midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud for 2017 
De foreløbige skøn for kommunernes overførselsudgifter i 2017 er nu ca. 
1,2 mia. kr. lavere end skønnet på tidspunktet for indgåelse af 
kommuneaftalen for 2017. Derudover har P/L-fremskrivningen været 
lavere end tidligere forudsat svarende til 0,7 mia. kr.  
Overførselsudgifterne i 2017 forventes således at blive 2,1 mia. kr. lavere 
end skønnet ved kommuneaftalen for 2017.  
 
I forhandlingerne mellem KL og regeringen blev det aftalt, at der ikke skal 
ske midtvejsregulering vedr. ovennævnte mindreforbrug.  

Bloktilskud 
Bloktilskuddet til kommunerne er for 2018 fastsat til 61,9 mia. kr. og er 
sammensat således: 
 

 mio. kr. 

Bloktilskud før aftale 64.637 

P/L regulering 8.977 

Balancetilskud  -13.328 

Budgetgaranti  254 

Lov- og cirkulæreprogram m.v. 62 

Andre reguleringer 1.269 

Bloktilskud 2018 61.871 

Bloktilskuddet fremkommer som en fremskrivning af bloktilskuddet for 
2017 med pris- og lønreguleringen samt skøn over kommunernes 
indtægter fra budgetgarantien og lov- og cirkulæreprogrammet. 

Balancetilskuddet er den forhandlingsstørrelse, som i sidste ende får 
regnestykket om de kommunale udgiftsrammer og finansieringen til at gå 
op. Balancetilskuddet er for 2018 negativt dvs. at for kommunerne under 
ét forventes skatteindtægterne at overstige udgifterne. Alle væsentlige 
forhold, som har betydning for kommunernes egen evne til at finansiere 
de aftalte udgifter, indgår i opgørelsen af balancetilskuddet. Det 



 

ekstraordinære likviditetstilskud indgår ikke i balanceberegningen, da det 
anses for at være et særtilskud. 

Budgetgarantien dækker ”de budgetgaranterede udgiftsområder”, som 
omfatter: Kontant- og uddannelseshjælp, kontantydelse, revalidering, 
aktivering af ikke-forsikrede ledige, uddannelsesordning, 
ressourceforløbs- og jobafklaringsydelse, førtidspension, ledigheds-
ydelse, jobafklaringsforløb, erhvervsgrunduddannelsen (EGU), udgifter 
vedrørende integrationsloven og løntilskud. Bloktilskuddet reguleres 
således at udviklingen i disse konjukturafhængige udgifter neutraliseres 
for kommunerne set under ét. 

Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at bloktilskuddet til kommunerne 
reguleres, således at lov- og regelændringer i princippet er udgifts-
neutrale for kommunernes økonomi under ét. Tilskuddet til kommunerne 
fordeles i forhold til kommunernes andel af det samlede indbyggertal i 
landet og ikke direkte efter de lokale forhold, som kan variere meget. Der 
er derfor ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen 
i den enkelte kommune og den andel af tilskuddet, som kommunen 
modtager eller beskæres for. 

Låneadgang  
Der er afsat lånepuljer på i alt 1.350 mio. kr. i 2018. Puljerne fordeler 
sig således: 

• Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. 
(Svendborg Kommune har ansøgt om 13,8 mio. kr.)  

• Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt 
stillede kommuner. (Svendborg Kommune har ansøgt om 40,0 

mio. kr.)  

• Lånepulje på 250 mio. kr. til effektiviseringer med dokumenteret 
effektiviseringspotentiale. (Svendborg Kommune har ansøgt om 

13,3 mio. kr.) 

• Lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større 
strukturelle investeringer på borgernære områder. (Svendborg 
Kommune har ansøgt om 52,7 mio. kr.) 

Der forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på låne-
ansøgningerne vedr. div. lånepuljer inden udgangen af august 2017.  
 
 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 
Det er mellem KL og regeringen aftalt, at omprioriteringsbidraget 
erstattes af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med 
en målsætning om årligt at kunne spare 1 mia. kr. hvoraf 0,5 mia. kr. 
reserveres til prioritering bredt i den offentlige sektor. 
 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er omsat til en række 
initiativer, der falder indenfor følgende tre indsatsområder:  

• Regelforenkling og styring 
• Effektiv drift 
• Indkøb og digitalisering 



 

 
 
 
Regelforenkling og styring: 

Initiativer i forhold til regelforenkling og afbureaukratisering samt bedre 
styringsmuligheder særligt på det specialiserede socialområde. 
Kategorien indeholder tiltag, der vurderes at kunne frigøre 525 mio. kr. i 
kommunernes økonomi. Nedenfor er nævnt udvalgt initiativer: 
 

o Forenkling af LAB-loven (lov om aktiv beskæftigelsesindsats) 
o En samlet handleplan på social- og beskæftigelsesområdet 
o Bedre styringsmuligheder på socialområdet 
o Kommunernes regelforenklingsforslag 
o Erfaringer fra Frikommuneforsøgene 

 
Effektiv drift: 

På baggrund af interviews med en række kommuner er der udarbejdet et 
inspirationskatalog med konkrete værktøjer og anbefalinger til hvordan 
opgaveløsningen kan effektiviseres. Kategorien indeholder tiltag, der 
vurderes at kunne frigøre 350 mio. kr. i kommunernes økonomi: 
 

o Organisering af løn- og bogholderifunktionen i kommunerne 

o Facility management 
o Kommunale samarbejder 

 
 
Indkøb og digitalisering: 

I denne kategori findes en række fællesoffentlige initiativer på indkøbs- 
og digitaliseringsområdet. Kategorien indeholder tiltag, der vurderes at 
kunne frigøre 125 mio. kr. i kommunernes økonomi. 
 

o Fælles statslige og kommunale indkøbsaftaler 
o Forskuds- og årsopgørelsesdata stilles til rådighed for 

kommunerne. Dermed kan KMD indkomst udfases. 
o Digitalt understøttet genoptræning. 

 
 
Pulje til skattenedsættelser 
Aftalen for 2018 giver mulighed for at kommunerne - efter ansøgning 
- samlet set kan hæve skatterne med op til 200 mio. kr. 
Forudsætningen herfor er, at andre kommuner tilsvarende nedsætter 
skatten. For at understøtte dette etableres der en tilskudsordning på 
450 mio. kr. til kommuner, som nedsætter indkomstskatten i 2018.  
 
 
Øvrige elementer i aftalen 
Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan kort nævnes: 
 

♦ Krav om udarbejdelse af halvårsregnskaber udgår med virkning 
fra 2018. 

♦ Regeringen vil stramme den eksisterende modregningsordning for 
kommunale parkeringsindtægter. 



 

♦ Regeringen og KL forventer, at der arbejdes videre med at 
reducere de kommunale byggesagsgebyrer for at lette byrderne 
for borgere og virksomheder. 

♦ Grundkapitalindskud til almene boliger er fortsat på 10 % i 2018. 
Regelforenkling på det almene boligområde skal fremmes. 

♦ Fokus på kompetenceudvikling for ledere og undervisere i 
folkeskolen. 

♦ Beslutningskompetencen vedr. kystsikring og klimatilpasning 
samles i kommunerne. 

♦ Ny forberedende grunduddannelse, der skal forenkle og styrke 
indsatsen over for unge, der ikke har gennemført en ungdoms-
uddannelse 

 
 
Økonomiske konsekvenser af enkeltposter på lov- og 
cirkulæreprogrammet. 
 
Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller 
indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som er 
vedtaget siden sidste års aktstykke i Folketingets Finansudvalg.   
 
Initiativerne i årets lov- og cirkulæreprogram kan have betydning for 
kommunens serviceudgifter og/eller overførselsudgifter. I det følgende er 
det kun initiativer, der har betydning for serviceudgifterne, som omtales. 
Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i 
beskrivelserne i KL’s budgetvejledning G.3.2. 
 
Den forholdsmæssige andel af de aftalte reguleringer for serviceudgifter i 
lov- og cirkulæreprogrammet er for Svendborg Kommune på 1,019 pct.  
 
 
Fordelingen på de politiske udvalg:  
 

 (tkr.) 2018 2019 2020 2021 

Økonomiudvalget 191 191 191 
191 

EBK-udvalget 301 301 301 301 

Udvalget for Børn og Unge 373 560 560 560 

Social- og 
Sundhedsudvalget 

483 483 483 483 

Udvalget for Miljø, Klima 
og Trafik 

-375 -375 -375 -375 

Total 973 1.160 1.160 1.160 

 
 
Ovenstående oversigt viser nettoeffekten af lovændringerne indenfor de 
enkelte udvalgsområder. Efter gældende praksis er det som udgangs-
punkt kun lovændringer med en udgifts- eller indtægtsvirkning på over 
100.000 kr., som indarbejdes i budgettet. Denne ”bagatelgrænse” har 
været gældende i en længere årrække. 
 



 

I det tilfælde af at de lokale forudsætninger viser sig at afvige i forhold til 
de overordnede forudsætninger på landsplan, rejses dette som et særskilt 
problem enten i forbindelse med den økonomiske rapportering for 2018 
og/eller ved budgetlægningen for 2019.  
 
Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de 
følgende sider: 
  



 

 
 
 
Pol. Udvalg   2018 

tkr. 

2019 

tkr. 

2020 

tkr. 

2021 

tkr. 

Note 

 

Økonomi-
udvalget 

Ændring af lov om inddrivelse af gæld 
til det offentlige og lov om 
fremgangsmåden ved inddrivelse af 
skatter og afgifter m.v. (Overdragelse 
af inddrivelsen af ejendomsskatter og 
øvrige fortrinsberettigede krav til 
kommuner og kommunale 
forsyningsselskaber). 

191 191 191 191 (1) 

Udvalget for 
Børn & Unge 

Lov om ændring af lov om dag-, 
fritids- og klubtilbud m.v. til børn og 
unge (Udvidet obligatorisk dagtilbud 
og krav om dansk og fokus på 
demokrati ved privat pasning) 

176 176 176 176 (2) 

Socialudvalget Forslag til lov om ændring af lov om 
anvendelse af tvang i psykiatrien, lov 
om rettens pleje, lov om socialtilsyn, 
lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område og lov om 
regioner og om nedlæggelse af 
amtskommunerne, Hovedstadens 
Udviklingsråd og Hovedstadens 
Sygehus-fællesskab. Oprettelse af 
specialiserede socialpsykiatriske 
afdelinger) 

377 377 377 377 (3) 

Socialudvalget Satspuljeinitiativ vedr. den 
kommunale omsorgstandpleje  

105 105 105 105 (4) 

Udvalget for 
Børn & Unge 

Lov om ændring af lov om 
gymnasiale uddannelser (Ændrede 
adgangsregler til de gymnasiale 
uddannelser, grundforløb på tre 
måneder, centralt fastlagte 
studieretninger på de treårige 
gymnasiale uddannelser, flere 
obligatoriske fag, styrket faglighed og 
almen dannelse og ny profil på hf-
uddannelsen).  

-186 0 0 0 (5) 

Udvalget for 
Børn & Unge 

Lov om ændring af lov om 
institutioner for almengymnasiale 
uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v., lov om 
institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse og forskellige andre love 
på Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestillings område (Indførelse af 
folkeskolens afgangseksamen, 
adgangskrav til 
erhvervsuddannelserne samt 
ændringer som følge af lovgivning om 
de gymnasiale uddannelsers indhold 
mv.). 

80 80 80 80 (6) 

Udvalget for 
Børn & Unge 

Lov om ændring af lov om 
folkeskolen (Opfølgning på 
folkeskolereformen m.v.) 

35 35 35 35 (6) 



 

Udvalget for 
Børn & Unge 

Lov om ændring af lov om elevers og 
studerendes undervisningsmiljø (Krav 
om anti-mobbestrategi,  
klageadgang m.v.) 

78 78 78 78 (6) 

 Konsekvenser for kommunernes 
bidragsbetaling til staten som følge af 
forhøjet statsligt tilskud til de frie 
grundskoler, jf. finansloven for 2017. 

190 190 190 190 (7) 

Miljø, Klima & 
Trafikudvalget 
 

Vandområdeplaner 2015-2021 
(Bekendtgørelse om miljømål for 
overfladevandområder og 
grundvandsforekomster nr. 795 af 24-
06-2016 samt bekendtgørelse om 
indsatsprogrammer for 
vandområdedistrikter nr. 794 af 
24.6.2016) 

-375 -375 -375 -375 (8) 

EBK-udvalget Forbedring og udvidelse af BBR-data 301 301 301 301 (9) 

       

 Lov- og cirkulæreprogram i alt 973 1.159 1.159 1.159  

 
Noter: 
Ad (1): 
Kommunerne har fra februar 2017 overtaget inddrivelsesopgaven vedr. 
ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Kommunerne kan dermed 
iværksætte inddrivelsesskridt, herunder sætte ejendommene på tvangsauktion 
vedr. manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. 
Der er afsat midler til denne nye opgave hos kommunerne. (Budgetvejledning 
G.3.2. pkt. 5) 
 
Ad (2): 
Den 3. maj 2017 blev lov om ændring af dagtilbudsloven (udvidet obligatorisk 
dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning) vedtaget. 
Loven medfører, at børn, der i dag går i et 15 timers dagtilbud for at blive 
sprogstimuleret fremover skal gå i et 30-timers dagtilbud. Loven indebærer også 
krav om tilstrækkelige danskkundskaber ved modtagelse af tilskud til pasning i 
hjemmet. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 18) 
 
Ad (3): 
Som led i handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud er der vedtaget et 
lovforslag om oprettelse af særlige pladser på psykiatriske afdelinger. 
Kommunerne har visitationskompetencen. Kommunerne kompenseres for 
opnormering i forhold til målgruppen samt for administrative meropgaver affødt 
af loven herunder bl.a. deltagelse i visitationsforum og ansvaret for ”én plan for 
borgeren”. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 27) 
 
Ad (4): 
Med satspuljeaftalen for 2017-2020 er der afsat midler i perioden til at forbedre 
tandsundheden bland de svageste ældre. Initiativet består af flere delelementer 
herunder generel information til ledere og personale i pleje- og ældreboliger om 
hvordan mand forbedrer de ældre tandsundhed, udarbejdelse af individuelle 
mundplejeplaner og instruktion i hvordan plejepersonalet bedst hjælper den 
enkelte borger med at opretholde en god mundhygiejne. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 28) 
 
 
 



 

 
Ad (5): 
Der er som følge af gymnasiereformen mulighed for at blive optaget på to-årig HF 
allerede fra 9. klasse. Dette kan påvirke aktiviteten i 10. klasse. Da der er 
mulighed for allerede fra sommeren 2017 at søge om optagelse, er der indlagt en 
negativ DUT-regulering i 2018 for kommunerne. 
 
Ad (6): 
Gymnasiereformen: 
Som følge af gymnasiereformen stilles der øgede krav til uddannelsesparathed i 
8., 9. og 10. klasse. Der vil derfor være behov for mere individuel vejledning og 
gruppevejledning. Dette medfører kommunale merudgifter. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 49) 
 
 
Ordblindetest: 
Præcisering af forpligtelse til at tilbyde ordblindetest i 3. klasse til elever med 
læsevanskeligheder og retskrav for forældrene fra 4. klasse vil medføre flere 
ordblindetester.  Dette medfører kommunale merudgifter. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 50) 
 
Krav om antimobbestrategi: 
Diverse initativer som følge af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 
og lov om folkeskolen (antimobbestrategi). Alle skoler skal fremover have en 
antimobbestrategi og der skal laves en handlingsplan for de elever, som skønnes 
at være udsat for mobning. Endelig genindføres muligheden for at elever og 
forældre kan indbringe skolelederes konkrete beslutninger om handlingsplaner og 
midlertidige foranstaltninger ved problemer med mobning for 
kommunalbestyrelsen. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 51) 
 
Ad (7): 
På finansloven for 2017 er tilskudsprocenten til frie grundskoler forhøjet fra 73 
pct. til 75 pct. fra 2017 og frem. Det kommunale bidrag pr. elev i frie grundskoler 
skal justeres, så ændringen bliver udgiftsneutral for kommunerne. Derfor 
nedsættes det kommunale bidrag pr. elev i 2017 og 2018 således, at det 
forudsatte nominelle kommunale bidrag pr. elev (i faste priser) forbliver uændret. 
Denne øvelse giver dog samlet set en mindre ændring i kommunernes samlede 
udgifter vedr. tilskud til de frie grundskoler. Kommunerne kompenseres herfor via 
DUT-midler. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 52) 
 
Ad (8): 
Punktet omhandler kommunernes indsats i anden planperiode for 
vandområdeplanerne. Reguleringen af bloktilskuddet er sket på baggrund af 
forhandlinger med Miljøstyrelsen om kommunernes indsats indenfor følgende fem 
delområder: Fysisk påvirkning af vandløb, spildevand, søer, grundvand og indsats 
i forhold til miljøfarlige forurenende stoffer. I forhold til første planperiode 2009-
2015 er finansieringen via bloktilskuddet reduceret. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 57) 
 
Ad (9) 
Opfølgning på sidste års aktstykke, hvor der under ”andre reguleringer” blev afsat 
penge til kommunernes indsats vedr. ajourføring af BBR-oplysningerne. BBR-
registret skal opdateres som led i indførelsen af det nye ejendoms-
vurderingssystem. 
 
 



 

 
 
Andre reguleringer 
I forbindelse med kommuneaftalen er der også sket økonomisk regulering 
vedr. nogle initiativer, der ikke indgår i lov- og cirkulæreprogrammet. I 
det omfang kommunen er handlepligtig, er de indarbejdet som nye 
finansierede udgifter og indeholdt i basisbudgettet.  
 
I nedenstående oversigt er vist de øvrige reguleringer, som er medtaget 
i basisbudgettet. 
 
Pol. Udvalg   2018 

tkr. 

2019 

tkr. 

2020 

tkr. 

2021 

tkr. 

Note 

 

Social- og 
Sundhedsudvalg 

Regulering som følge af 
ændret maksimalt niveau for 
kommunal medfinansiering 
vedr. sundhedsvæsenet 
 

14.700 15.700 15.700 15.700 (1) 

Social- og 
Sundhedsudvalg 

Kommunal medfinansiering 
af it-infrastruktur på 
sundhedsområdet (National 
Serviceplatform og Fælles 
Medicinkort m.fl.) 
 

-235 0 0 0 (2) 

Social- og 
Sundhedsudvalg 

Kræftplan IV  
 

586 611 672 672 (3) 

Social- og 
Sundhedsudvalg 

Demenshandlingsplan 
 

101 213 0 0 (4) 

 Andre reguleringer i alt 15.152 16.524 16.372 16.372 
 

 

 
 
Ad (1): 
Aftalen om kommunernes økonomi blev indgået førend aftalen om regionernes 
økonomi. Dermed var det endelige aktivitetsniveau for regionerne ikke på plads 
ved kommuneaftalens indgåelse. Loftet for kommunal medfinansiering af sundhed 
(KMF) er som følge heraf løftet fra 20,7 mia. kr. til 22,1 mia. kr. i 2018. 
Bloktilskuddet for 2018 til kommunerne er dermed reguleret med 1.376 mio. kr. 
Dette svarer til 13,9 mio. kr. i Svendborgs budget. 
 
Foruden løftet i loftet for KMF indføres der fra 2018 aldersbetingede takster. Der 
er pt. usikkerhed om hvad dette vil betyde for udgifterne. Der er derfor lagt 
yderligere 0,8 mio. kr. ind i budgettet for 2018. Budgettet for KMF i 2018 er 
således forhøjet med i alt 14,7 mio. kr. 
 
Ad (2): 
I kommuneaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne 
medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Service 
Platform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). Udgifterne for kommunerne under 
ét udgør i 2018 23,2 mio. kr. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 72) 
 
Ad (3) 
Med kræftplan IV er der afsat i alt 239 kr. til kommunernes udgifter i perioden 
2017-2020. Midlerne er fordelt på fire delområder, hhv. senfølger, kvalitetsløft i 



 

den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt 
særlige grupper. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 74) 
 
Ad (4) 
Den nationale demenshandlingsplan indeholder 23 konkrete initiativer fordelt på 
fem fokusområder. De fleste af initiativerne udmøntes som puljer. I forhold til 
kommunerne udmøntes initiativet vedrørende flere og bedre tilbud om fysisk 
træning og aktivitet via bloktilskuddet til kommunerne. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 76). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


