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Opfølgning på henvendelse vedrørende de mange udfordringer med den
kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet
Kære Magnus Heunicke
Jeg skrev den 1. februar 2020 til Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad i
forbindelse med etableringen af det nye Indenrigs- og Boligministerium og
regeringens ønske om en styrket balance mellem land og by. Specifikt gik min
forespørgsel på behovet for en snarlig kompensation for de mange ufinansierede og
udokumenterede merudgifter, som Assens kommune har haft siden
finansieringsomlægningen af den kommunale medfinansiering i 2018. Skrivelsen
blev efterfølgende oversendt til dit ministerium.
Med ”Bekendtgørelsen om kompensation til kommuner som taber
uforholdsmæssigt ved fastfrysning af den kommunale medfinansiering for 2019”
er det nu offentliggjort, at 11 kommuner modtager en samlet kompensation for 2019
på 109,7 mio. kr. Beløbet svarer som beskrevet til den del af det budgetterede
niveau, der overstiger den skønnede aktivitet med 1½ pct. Asens Kommunes andel
af puljen udgør beskedne 1,98 mio. kr., hvilket naturligvis ikke er et tilfredsstillende
resultat. Ikke mindst set i lyset af de betydelige ekstraudgifter som Assens
Kommune har haft til den kommunale medfinansiering siden
finansieringsomlægningen (jf. vores tidligere henvendelse af 1.2.2020) og det
efterfølgende kaos, der har præget området.
Assens Kommune vil på den baggrund opfordre regeringen til at kompensere
kommunerne fuldt ud for årene 2020 og 2021 i forbindelse med fastfrysningen af
den kommunale medfinansiering.
Samtidig opfordres regeringen til at opprioritere opgaven med at ændre den
fremadrettede indretning af den kommunale medfinansiering, som aftalt i
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forbindelse med indførelsen af det nye udligningssystem. Alternativt helt at afskaffe
den kommunale medfinansiering, som siden indførelsen har været behæftet med en
række fejlkilder, en høj graf af usikkerhed, manglende gennemsigtighed, en
usammenhængende incitament struktur – og som for Assens Kommunes
vedkommende har medført en markant og udokumenteret merudgift.
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