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Dragør Kommune <dragoer@dragoer.dk>; Egedal Kommune <kommune@egekom.dk>; Fredensborg Kommune
<fredensborg@fredensborg.dk>; Frederiksberg Kommune <raadhuset@frederiksberg.dk>; Frederiksberg
Økonomiafd. <okonomiafdelingen@frederiksberg.dk>; Frederikssund Kommune <epost@frederikssund.dk>; Furesø
Kommune <furesoe@furesoe.dk>; Gentofte Kommune <gentofte@gentofte.dk>; Gladsaxe Kommune
<kommunen@gladsaxe.dk>; Glostrup Kommune <glostrup.kommune@glostrup.dk>; Gribskov Kommune
<gribskov@gribskov.dk>; Halsnæs Kommune <mail@halsnaes.dk>; Helsingør Kommune <mail@helsingor.dk>;
Herlev Kommune <herlev@herlev.dk>; Hillerød Kommune <hillerod@hillerod.dk>; Hvidovre Kommune
<hvidovre@hvidovre.dk>; Høje-Taastrup Kommune <kommune@htk.dk>; Hørsholm Kommune
<kommunen@horsholm.dk>; Ishøj Kommune <ishojkommune@ishoj.dk>; København <borgerservice@kk.dk>;
Lyngby-Taarbæk Kommune <lyngby@ltk.dk>; Rudersdal Kommune <rudersdal@rudersdal.dk>; Rødovre Kommune
<rk@rk.dk>; Tårnby Kommune <kommunen@taarnby.dk>; Vallensbæk <kommune@vallensbaek.dk>
Cc: Jesper Bo Erikstrup <Jesper.bo.erikstrup@regionh.dk>; Jette Sylow Rasmussen
<Jette.Sylow.Rasmussen@regionh.dk>; COK-FP-Center for Økonomi <center-for-oekonomi@regionh.dk>; Signe
Birck Müller <signe.birck.mueller@regionh.dk>
Emne: Høring vedr. udviklingsbidrag 2021
Til Kommunalbestyrelserne i kommunerne i Region Hovedstaden
Region Hovedstadens budgetforslag for 2021, der førstebehandles på regionsrådsmødet den 18.
august 2020, indeholder blandt andet forslag til, at kommunernes udviklingsbidrag for 2021 udgør 113
kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem
regeringen og Danske Regioner for 2021 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning
af bidraget for 2020.
Regionens forslag til udviklingsbidraget for 2021 skal i henhold til reglerne drøftes på et møde i
Kommunekontaktudvalget senest den 1. september 2020. Der foretages i stedet en skriftlig høring i
Kommunekontaktudvalget inden denne frist.
Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2020 skriftligt meddele
regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.
Dette bedes ske ved fremsendelse til center-for-oekonomi@regionh.dk
Venligst
Center for Økonomi – hovedpostkasse
Sekretariatet
Inge Mark
Seniorkonsulent
Når vi behandler personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger, herunder:
•

At formålet med at behandle dine personoplysninger er at sagsbehandle din henvendelse. Derfor registrerer vi dine personoplysninger i vores
elektroniske sagsbehandlingssystem.
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•

At du kan gøre brug af en række rettigheder, herunder retten til at se dine oplysninger og retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
oplysninger

Yderligere information
Du kan læse mere på www.regionh.dk/persondatapolitik
Du er også velkommen til at kontakte Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver, Birgitte Hagelskjær Nielsen på www.regionh.dk/dpo

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik
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