Danske Regioner
Regeringen

Tiltag vedr. regionernes økonomi i lyset af COVID-19

I Danmark og mange andre lande præges økonomien i øjeblikket af COVID-19.
Det stiller krav til, at alle dele af den offentlige og private sektor bidrager til at
holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere.
Regionerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft
Regeringen og Danske Regioner har et ønske om at understøtte danske virksomheder og dansk økonomi gennem krisen. Regionerne er i en særlig situation, hvor
fokus er på at håndtere den sundhedsmæssige indsats mod COVID-19, og hvor
en stor del af aktiviteten i den kommende tid vil blive påvirket af indsatsen mod
COVID-19. Det gælder også for planlagte investeringer, hvor investeringer kan
blive udskudt for at understøtte sikker og stabil drift af sygehusene. Regionerne vil
så vidt muligt opretholde arbejdet med de kvalitetsfondsstøttede projekter.
Danske Regioner har tilkendegivet, at regionerne i videst muligt omfang vil søge
at gennemføre alle øvrige planlagte investeringer under hensyntagen til, at den
nødvendige hospitalsdrift opretholdes. Samtidig vil regionerne søge at fremrykke
andre investeringsprojekter, der ikke påvirker hospitalsdriften, og som alligevel
skulle være udført i de kommende år.
Regeringen vil på den baggrund ekstraordinært i 2020 sætte regionerne fri af det
aftalte anlægsloft mellem regeringen og Danske Regioner, som for 2020 udgør 2,5
mia. kr. Det betyder, at regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer,
som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. Parterne er enige om, at fremrykningen skal målrettes projekter, der
kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020. Det vil medvirke til
at understøtte beskæftigelsen her og nu.
Offentligt indkøb skal understøtte virksomhederne
Regionerne indkøber store mængder varer og ydelser i driften af sundhedsvæsnet.
Dermed er regionernes indkøb også af stor betydning for virksomheder. Regeringen og Danske Regioner er er enige om, at det offentlige indkøb skal være med til
at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt
igennem den ekstraordinære økonomiske situation som følge af COVID-19.
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om tiltag der bl.a. skal medvirke til
at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige bl.a. med henblik på at understøtte dansk økonomi og opretholde forsyningssikkerheden.
Regionerne har besluttet at fremrykke betalinger i forhold til de normale betalingsfrister for op mod 1½ mia. kr. Alle regioner er derfor i gang med at fremrykke betalinger for at imødegå likviditetsudfordringer for de virksomheder, som regionerne handler med. Regionerne vil endvidere have fokus på at behandle nye fakturaer hurtigst muligt – lige som statslige institutioner er blevet opfordret til.
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Derudover er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at give mulighed for,
at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler,
der har betydning for indkøb i det offentlige.
Dispensationerne vil give mulighed for følgende:
•
•

Forudbetale leverancer frem til 1. juli 2020 med en værdi på højst 1 mio.
kr.
Undlade af gøre misligholdelsesbestemmelser (fx krav om betaling af bod
for forsinkelse), gældende over for leverandører til regionerne, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

I det omfang en region vælger at udnytte dispensationerne, vil den enkelte region
skulle sørge for at administrere ensartet for leverandører til den pågældende region, så virksomhederne behandles lige.
Regeringen vil arbejde for at tilvejebringe de nødvendige lovgivningsmæssige rammer.
Tiltagene svarer til de tiltag, som staten har taget og planlægger at tage som offentlig indkøber i forhold til at holde hånden under danske virksomheder, jf. Aftale om
COVID-19-initiativer af 19. marts 2020. Derved sikres fælles fodslag på det statslige
og det regionale område.
Løbende dialog om udgifterne
Danmark står i en helt ekstraordinær situation. Regeringen følger udviklingen nøje
og vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at de nødvendige ressourcer til at
finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19 er til stede.
Regeringen og Danske Regioner ønsker, at der tages de nødvendige skridt for at
bekæmpe den sundhedsmæssige krise, der følger af COVID-19 her og nu. Indsatsen kan også have betydning for regionernes arbejde i 2021 fx i form af afledte
pukler som følge af udskudte operationer mv. Regeringen vil sikre, at der er finansiering i regionerne til den ekstraordinære indsats til COVID-19-relaterede tiltag.
Regeringen vil i lyset af situationens helt særlige karakter anvende sin administrative bemyndigelse i budgetlovens § 12 til via bekendtgørelse at undtage COVID19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. I stat, kommuner og regioner vil
de tilførte midler således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter.
Regeringen og Danske Regioner vil være i løbende dialog om regionernes situation i relation til COVID-19 og udmøntningen af de initiativer, som regeringen og
Folketinget iværksætter. Parterne vil drøfte de samlede rammer om regionernes
økonomi i 2020 og 2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

