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Udvikling i bloktilskudsfordelingen fra 2017 til 2018

Bloktilskuddet fordeles ud fra et udgiftsbehov der er bestemt dels fra
aldersbestemte kriterier og dels socioøkonomiske kriterier.
De aldersbestemte kriterier fordeler 77,5 % af bloktilskuddet, mens
de socioøkonomiske kriterier fordeler 22,5 %.
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Hvert år genberegnes bloktilskudsfordelingen som følge af ændringer
i befolkningssammensætningen. Forskydninger i fx antal indbyggere,
antal psykiatriske patienter, alderssammensætningen, antal borgere
på overførselsindkomst imellem regionerne medfører, at
fordelingsnøglen ændrer sig fra år til år.
Ændringer i regionernes bloktilskud i 2018
Ændringerne i fordelingen af bloktilskuddet medfører at den enkelte
region modtager mere eller mindre i bloktilskud end hvis fordelingen
havde været uændret. I 2018 modtager Region Midtjylland 91,6 mio.
kr. mere end det havde været tilfældet med fordelingen fra 2017. De
25,1 mio. kr. skyldes ændringer i det aldersbestemte udgiftsbehov,
mens de 66,5 mio. kr. skyldes ændringer i det socioøkonomiske
udgiftsbehov.
I nedenstående tabel 1 er ændringerne i bloktilskuddet som følge af
ændringer i fordelingsnøglen vist for alle regionerne.
Tabel 1. Ændringer i bloktilskuddet for alle regionerne som følge af
ændringer i fordelingsnøglen
2018
Mio. kr.
Region Hovedstaden
-86,0
Region Sjælland
47,9
Region Syddanmark
-46,4
Region Midtjylland
91,6
Region Nordjylland
-7,0
Regionerne i alt
0,0
Som det fremgår stiger Region Midtjylland samt Region Sjællands
bloktilskud, mens de øvrige regioners bloktilskud falder.
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Socioøkonomiske bloktilskudskriterier
De socioøkonomiske kriterier er ansvarlige for 66,5 mio. kr. af stigningen. I Tabel 2 fremgår
ændringer i Region Midtjyllands finansiering som følge af ændringer i andelen af borgere
indenfor hvert af de socioøkonomiske kriterier.
Tabel 2. Socioøkonomiske kriterier
Mio. kr.
Børn af enlige
Enlige over 65
Personer i udlejningsboliger
Familier på overførselsindkomst
Beregnet antal tabte leveår
Antal psykiatriske patienter
Antal skizofrene
Indbyggere på øer u. fast forbindelse
Rejsetid til 18.000 indbyggere
I alt

2018
4,4
5,5
4,7
55,1
0,0
-3,0
-0,9
0,2
0,5
66,5

Som det fremgår, er det især ændringer i andelen af familier på overførselsindkomst der
forårsager stigningen. Region Midtjylland har fået 2.031 flere familier på overførselsindkomst,
ud af en samlet stigning på 2.774 på landsplan. Dermed har Region Midtjylland fået 1,5 %
flere af det samlede antal familier på overførselsindkomst i hele landet.
Region Midtjylland har også fået en større andel af især børn af enlige, enlige over 65 samt
personer i udlejningsboliger hvilket bidrager til stigningen i regionens bloktilskud.
Aldersbestemte bloktilskudskriterier
Af de 91,6 mio. kr. skyldes de 25,1 mio. kr. udviklingen i de aldersbestemte kriterier. På
landsplan er befolkningstallet steget med 29.604, mens Region Midtjyllands befolkningstal er
steget med 7.784. Dermed er Region Midtjyllands andel af den samlede befolkning er steget
fra 22,664 % til 22,682 % svarende til en stigning på 0,18 promille. Udover andelen af
befolkningen spiller alderssammensætningen også en rolle her er Region Midtjyllands andel af
80+ årige steget med 1,2 promille.
Historiske ændringer i fordelingsnøglen
Stigningen på 91,6 mio. kr. er markant større end de ændringer fordelingsnøglen har medført
de seneste år. Ændringerne i bloktilskuddet som følge af ændringer i fordelingsnøglen er vist i
tabel 3.
Tabel 3. Ændringer i Region Midtjyllands bloktilskud som følge af ændringer i fordelingsnøglen
Ændring i Region Midtjyllands bloktilskud som følge af ændringer i fordelingsnøglen
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Mio. kr.
Ændring
41,9
67,3
-7,7
8,9
-9,8
-13,4
6,6
91,6
Som det fremgår af tabel 3 har ændringerne i regionens bloktilskud som følge af ændret
fordelingsnøgle perioden 2013-2017 ligget mellem -13,4 og 8,9 mio. kr. i 2011 og 2012 var
ændringerne dog mere markante og stigningen på de 67,3 mio. kr. i 2012 var også
hovedsageligt forårsaget af en stigning i den relative andel af familier på overførselsindkomst.
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