
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 
Drift, øvrige områder uden for servicerammen 

Budget 2023 
 
Indledning 
 
Området henhører Sundhed og Fritid. Området omfatter den aktivitetsbestemte medfinansie-
ring af de regionale sundhedsudgifter. 
 
Budget  
 
 
Beløb i hele 1.000 kr., netto 2023 2024 2025 2026 
Aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sundhedsvæsenet 389.864 389.864 389.864 389.864 
I alt 389.864 389.864 389.864 389.864 
  
Bemærkninger 2023-2026 
  
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 
 
I henhold til §13 og §14 i Lov om regionernes finansiering skal kommunerne medfinansiere en 
andel af regionernes udgifter på sundhedsområdet. Der betales et aktivitetsbestemt bidrag, 
hver gang kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud.  
 
Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter ydelser fra det somatiske og psykiatriske 
sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Stør-
relsen af den aktivitetsbestemte medfinansiering blev oprindeligt på kort sigt i meget høj grad 
bestemt af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehu-
sene. Fra 1. januar 2018 blev der indført aldersdifferentiering af afregningen, så der skulle 
betales et højere kommunalt bidrag, når børn og ældre benyttede et regionalt sundhedstilbud. 
 
I 2019 blev det af hensyn til kommunernes budgetsikkerhed i 2019 besluttet at fastfryse den 
kommunale medfinansiering svarende til de kommunale budgetterede udgifter til kommunal 
medfinansiering til sundhedsvæsenet for 2019. Regeringen har besluttet at videreføre fastfrys-
ningen af den kommunale medfinansiering også i 2023. Imidlertid er der ønske om at ændre 
ordningen, og i økonomiaftalen fra 2022 mellem KL og regeringen blev det aftalt at igangsætte 
”et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den 
fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning mhp. ikrafttræden fra 2024”. 
Analysearbejdets påbegyndelse er udskudt pga. folketingsvalget og arbejdet med regerings-
dannelsen, så en eventuel ny ordning kan tidligst træde i kraft i 2025. 
 
Under den nuværende ordning foregår betalingen via månedlige aconto-betalinger og der fore-
tages en efterregulering af årets aconto-betalinger i det efterfølgende budgetår. 
 
 
 
 



AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 
Drift, øvrige områder uden for servicerammen 

Budget 2023 
 
Den aktivitetsbestemte medfinansiering indeholder følgende beløb: 
 
Beløb i hele 1.000 kr., netto 2023 2024 2025 2026 
Somatik 349.201 349.201 349.201 349.201 
Psykiatri 16.258 16.258 16.258 16.258 
Praksissektoren 24.405 24.405 24.405 24.405 
I alt 389.864 389.864 389.864 389.864 
 


