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Emne: Aktivitetsbestemt medfinansiering Nr.: T30-01 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Social og Sundhedsudvalget Sundhed Sundhed 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -620 -282 159 3.949 
Drift – Indtægter     
Drift – Netto -620 -282 159 3.949 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 

En række kommuner herunder Middelfart Kommune oplevede store stigninger i den kommunale 

medfinansiering af sundhedsvæsnet som følge af en ny aldersdifferentieret afregningsmodel tilbage i 2018. 

Derfor valgte regeringen at fastfryse ordningen i 2019-2021. Den aktivitetsbestemte medfinansiering 

fortsat er fastfrosset i 2022 og 2023. 

 

I lighed med budget 2020, 2021 og 2022 har forvaltningen med udgangspunkt i den demografiske udvikling 

beregnet et foreløbigt skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering.  Den nyeste befolkningsprognose 

er anvendt. Aldersgrupperne svarer til de forskellige takstgrupper der var i  forhold til afregning af 

aktivitetsbestemt medfinansiering tilbage i 2018 inden ordningen blev fastfrosset.  

 
Ud over budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering er afsat et budget til de udgifter i 
sundhedsvæsnet som er en 100% kommunal udgift.  
 
Det drejer sig om: 

 Færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter. 
 Udgifter til hospice. 
 Udgifter til den specialiserede genoptræning.   

 
Særligt udgifterne til hospice har været stigende. Samlet set er der afsat 3,409 mio. kr. årligt 
til ovenstående i 2023-2026. 
 

Forvaltningen lavet en ny beregning for den aktivitetsbestemte medfinansiering for overslagsårene 2023-

2025 på baggrund af den nye befolkningsprognose. Der er taget højde for KL’s  skøn for 2023. 
 
Forvaltningen lavet en ny beregning for den aktivitetsbestemte medfinansiering for årene 2023-2026 på 

baggrund af den nye befolkningsprognose.  

Befolkningsprognose Middelfart Kommune 2022-2026. 

 

 
 

Der er beregnet en pris pr. borger i 2023 prisniveau for somatik og praksissektoren i nedenstående 

aldersgrupper. 

 
 
 
 

 

Aldersgrupper (antal borgere) 2022 2023 2024 2025 2026

0-2 1.163 1.208 1.259 1.261 1.300

3-64 29.062 29.109 29.240 29.442 29.627

65-79 7.207 7.272 7.300 7.318 7.324

80+ 2.293 2.428 2.602 2.798 3.013

I alt 39.725 40.017 40.401 40.819 41.264

Aldersgrupper Pris pr. borger somatik Pris pr. borger 

praksissektor

0-2 3.346 286                               

3-64 1.683 153                               

65-79 10.806 598                               

80+ 16.482 792                               
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På baggrund af KL skønnet for 2023 og beregningen af demografiregulering på baggrund ovenstående 

priser pr. borger for hver af aldersgrupperne, beregnes konsekvenserne af befolkningsprognosen for 2023-

2026. 

  

Beregning af demografreguleringen af aktivitetsbestemt medfinansiering 2023-2026  
I 1000 kr. 2023 2024 2025 2026 

Allerede indarbejdet budget (total)  181.740 185.195 188.734 188.734 

Nyt budget 181.120 184.913 188.893 192.683 

Regulering til budget 2023-2026 -620 -282 159 3.949 
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