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01/ GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL 
SKRIVELSEN 

I denne vejledning gives en nærmere beskrivelse af den endelige fastsættelse af 

bloktilskuddet for 2019. Ligeledes beskrives den foreløbige fastsættelse for 2020 

samt efterfølgende år. SKRIVELSEN ER MED FORBEHOLD FOR FINANSUD-

VALGETS ENDELIGE GODKENDELSE AF AKTSTYKKET, som forventes den 24. 

september 2019. 

 

Afsnit 1 indeholder generelle bemærkninger til skrivelsen. I afsnit 2 indgår en opgø-

relse af meropgaver på det kommunale område, og i afsnit 3 er de enkelte sager 

gengivet og kommenteret. Afsnit 3.1 vedrører budgetgarantien, afsnit 3.2 beskæfti-

gelsestilskuddet, afsnit 3.3 gennemgår de enkelte punkter på lov- og cirkulærepro-

grammet, og afsnit 3.4 beskriver de andre reguleringer på aktstykket. 

 

En række af de reguleringer, der indgår på årets lov- og cirkulæreprogram, har tidli-

gere været omtalt i budgetvejledninger på det relevante sektorområde. For de regule-

ringer, der ikke tidligere har været omtalt, henvises der til suppleringsskrivelserne for 

budgetvejledning 2020, der i mere detaljeret form redegør for de økonomiske konse-

kvenser af regelændringerne. Endvidere er reguleringer vedrørende budgetgarantien 

uddybet i Budgetvejledning, G.3-3 ”Budgetgaranti og øvrige overførsler”. 

 

Endelig opgørelse af bloktilskuddet for 2019 

Bloktilskuddet for 2019 er endeligt opgjort til 62.327,7 mio. kr. Bloktilskuddet er 223,9 

mio. kr. højere i forhold til sidste års foreløbige udmelding for 2019, som lød på 

62.103,8 mio.kr. 

 

 

Bloktilskuddet for 2020 

Bloktilskuddet for 2020 er foreløbigt opgjort til 63.967,8 mio. kr. I tabel 1.1 ses hvor-

dan reguleringen af bloktilskuddet for 2020 i forhold til sidste års aktstykke er sam-

mensat. De 78.461,7 mio. kr., der er overført fra sidste års bloktilskud, er basisblok-

ken, før der er korrigeret for pris og løn, budgetgaranti, lov- og cirkulæreprogrammet 

samt andre reguleringer herunder balancetilskud. 

 

Tabel 1.1: Opgørelse af bloktilskuddet for 2020 

Mio. kr. (2020-pl) 2020 

Overført bloktilskud fra sidste år 78.461,70 

Pris- og lønregulering 1.883,10 

Budgetgaranti -2.181,80 

Lov- og cirkulæreprogram 525,7 

Balancetilskud -14.872,70 

Andre reguleringer 151,80 

I alt foreløbigt bloktilskud 63.967,8 

 

Skrivelsen er med for-

behold for at aktstykket 

pr. september 2019 til-

trædes 

Skrivelsens indeholder 3 

afsnit 

Bloktilskud for 2020 er 

foreløbigt opgjort til 

63.967,80 mio. kr. 
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02/ MEROPGAVER FORDELT PÅ SERVICEOPGA-
VER OG LOVBUNDNE OPGAVER 

Alle meropgaver på lov- og cirkulæreprogrammet er opgjort i tabel 2.1. Man skal væ-

re opmærksom på, at der ikke indgår opgaveændringer under budgetgarantien, idet 

kun opgaveændringer på serviceområderne samt de overførsler, der ikke er budget-

garanterede er skilt ud. For sager under budgetgarantien henvises til afsnit 3.1 samt 

Skrivelse G.3-3 ”Budgetgaranti og øvrige overførsler” for 2020. Sager, der er opført 

under ’andre reguleringer’ og vedrører service, er heller ikke indregnet. For andre re-

guleringer henvises til afsnit 3.4.  

 

Serviceudgifterne er siden 2013 opgjort eksklusiv udgifter til aktivitetsbestemt med-

finansiering. Meropgaver, der indeholder aktivitetsbestemt medfinansiering, indgår i 

stedet under ’øvrige reguleringer’ i tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1: Meropgaver på lov- og cirkulæreprogrammet 2018/19 fordelt efter service, 

lovbundne og øvrige reguleringer 

Mio. kr. 

2019 2020 2021 2022 

(B19-
R19) 

(B19-
B20) 

Ændring 
ifht. 2020 

Ændring 
ifht. 2021 

 2019-pl  2020-pl  2020-pl  2020-pl 

.(1) .(2) .(3) .(4) 

Meropgaver service  267,5   461,7   478,4   472,7  

Meropgaver lovbundne  33,3   56,1   44,4   127,7  

Meropgaver I alt   300,8       517,8       522,8       600,4      

Øvrige reguleringer  5,8   7,9   7,9   11,9  

Heraf medfinansiering  5,8   7,9   7,9   11,9  

Lov- og cirkulæreprogrammet  306,6   525,7   530,7   612,3  

 

Årets lov- og cirkulæreprogram kan opdeles i tre kategorier (søjle 2): 

 Meropgaver vedrørende serviceområderne fra budget 2019 til budget 2020. 

 Meropgaverne vedrørende de lovbundne områder fra budget 2019 til budget 

2020. 

 Øvrige reguleringer der ikke medregnes som meropgaver 

 

På serviceområderne er meropgaverne på aktstykket for september 2019 vedrøren-

de B2019-B2020 opgjort til 461,7 mio. kr. På de lovbundne områder er meropgaver-

ne opgjort til 56,1 mio. kr. 

 

I alt medfører årets lov og cirkulæreprogram meropgaver på aktstykket på 525,7 mio. 

kr. Den enkelte regulering fremgår af aktstykkets bilag 1, som er indsat i afsnit 3. 

 

Når det oprindelige budget 2019 skal korrigeres for meropgaver i forhold til budget 

2020, skal der foruden meropgaverne fra årets aktstykke medregnes eventuelle mer-

opgaver fra de to tidligere års aktstykker. 

 
  

Meropgaver for i alt 

525,7 mio. kr. 
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Tabel 2.2: Meropgaver vedrørende B2019-B2020 fordelt på service og lovbundne 

udgifter på aktstykkerne 2017, 2018, 2019 (forventet) 

Mio. kr. i 2020-pl 

 Juni 
2017 

 Juni 
2018 

 Sept. 
2019 I alt  

B19-B20 B19-B20 B19-B20 B19-B20 

Meropgaver service -12,8 403,6 461,7 852,5 

Meropgaver lovbundne -640,3 860,34 56,1 276,2 

Meropgaver i alt  -653,0 1264,0 517,8 1128,7 

Øvrige reguleringer -95,4 0,0 7,9 -87,5 

Lov- og cirkulæreprogrammet  -748,5 1264,0 525,7 1041,2 

 

Ud over meropgaverne fra årets aktstykke på 461,7 mio. kr. skal tillægges samlede 

meropgaver på service på 390,8 mio. kr. vedrørende tidligere år. Dette kommer af de 

-12,8 i skæv DUT fra aktstykket 2017 og de 403,3 i skæv DUT fra aktstykket 2018. 

Det sidste skyldes hovedsageligt FGU (forberedende grunduddannelse). Den samle-

de meropgavekorrektion af det oprindelige budget 2019 på serviceområderne bliver 

derfor 852,5 mio. kr. Meropgaverne i tabel 2.2 er opgjort efter samme principper som 

tabel 2.1. 

 

På de lovbundne områder forøges opgaverne samlet set med 276,2 mio. kr. 

 

Samlet meropgavekor-

rektion på service på 

852,5 mio. kr. for 2020 
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03/ BESKRIVELSE AF DE ENKELTE REGULERIN-
GER AF DET GENERELLE TILSKUD 

I det følgende gengives bilag 1 til aktstykke 2019 vedr. 2020. I det efterfølgende 

kommenteres hver post med afsæt i nummeret i tabellens første kolonne. 

 

  Bilag 1 

  
 

Nr. Mio. kr.  

Korrigeret 
pulje 2019 

Foreløbig 
pulje 2020 

BO 2021 BO 2022  

(2019-pl) (2020-pl) (2020-pl) (2020-pl) 

            

  I. Overført tilskudspulje         

  

Kommune- og regionsaftalen 2019 vedr. 

2020, overført tilskudspulje , jf. akt 148 af 

21. juni 2018 

62.103,80 78.461,70 78.786,90 78.786,9  

  Pris- og lønregulering 2019-2020 - 1.883,10 1.890,90 1.890,90 

  I alt 62.103,80 80.344,80 80.677,80 80.677,80 

            

  II. Budgetgaranti         

1 Foreløbig regulering - 2.536,50 - - 

2 Efterregulering - -2.670,70 - - 

3 Permanent regulering - -2.047,60 -2.047,60 -2.047,60 

  I alt - -2.181,80 -2.047,60 -2.047,60 

            

  III. Lov- og cirkulæreprogram         

            

  Erhvervsministeriet         

4 

Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af 
lov om planlægning, lov om naturbeskyt-
telse og lov om aktindsigt i miljøoplysnin-
ger (Modernisering af planloven, bedre 
rammer for kommuner, borgere og virk-
somheder i hele landet) 

- - - -0,3 

5 
Lov nr. 62 af 30. januar 2018 om ændring 
af lov om planlægning (Forebyggelse af 
skader ved oversvømmelse eller erosion) 

- - - -1,1 

6 
Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017 
om etablering af lokale naturråd 

2 - - - 

7 

Lov nr. 1714 af 27. december 2018 om 
ændring af lov om planlægning og lov om 
maritim fysisk planlægning (Planlægning 
i områder belastet af lugt, støv eller an-
den luftforurening, helårsbeboelse i 
sommerhuse på Læsø, ekspropriation til 
virkeliggørelse af lokalplaner, havplan-
lægning for transportinfrastruktur m.v.). 
1). 

4,8 4,9 4,9 4,9 

8 

Bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 
2019 om tilladelse til udlejning af arealer 
til campering og om indretning og benyt-
telse af campingpladser (Campingregle-
mentet).  

0,8 1 1 1 

  I alt 7,6 5,9 5,9 4,5 
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  Skatteministeriet         

9 
Lov nr. 1729 af 27. december 2018 om 
ændring af ejendomsvurderingsloven og 
forskellige andre love 

-5,2 -5,3 -5,3 -5,3 

  

(Videreførelse af vurderingerne, ændring 
af vurderingsterminen, udskydelse af 
fremrykning af beskatningsgrundlaget 
m.v.) 

  I alt -5,2 -5,3 -5,3 -5,3 

            

  Justitsministeriet         

10 

Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om 
bekæmpelse af ungdomskriminalitet og 
lov nr. 1720 af 27. december 2018 om 
ændring af lov om social service, lov om 
voksenansvar for anbragte børn og unge, 
lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljø-
er (Udvidet anvendelse af unge- og for-
ældrepålæg, ensretning af indsatsen for 
anbragte kriminalitetstruede unge og 
styrkelse af sikkerheden på delvis lukke-
de og sikrede døgninstitutioner) 

36,1 53,6 53,6 53,6 

  I alt 36,1 53,6 53,6 53,6 

            

  
Udlændinge- og Integrationsministeri-
et 

        

11 

Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af 
lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbeta-
ling Danmark, og udlændingeloven (Ind-
førelse af beskæftigelseskrav for ret til 
uddannelses- og kontanthjælp og for-
længelse af opholdskravet samt ophæ-
velse af bestemmelsen om opholdstilla-
delse på baggrund af arbejdsmarkedstil-
knytning).  

- - - 18,8 

12 

Lov nr. 1735 af 27. december 2018 om 
ændring af lov om dansk indfødsret og 
lov om danskuddannelse til voksne ud-
lændinge m.fl. (Henlæggelse til kommu-
nalbestyrelserne af grundlovsceremonier, 
forhøjelse af gebyr for ansøgning om 
dansk indfødsret ved naturalisation samt 
fastsættelse af nærmere regler om ud-
lændinges fravær i undervisning i dansk 
m.v.) 

1 2,4 2,4 2,4 

13 

Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om æn-
dring af udlændingeloven, integrationslo-
ven, repatrieringsloven og forskellige 
andre love (Videre adgang til inddragelse 
af opholdstilladelser for flygtninge, loft 
over antallet af familiesammenføringer, 
skærpet straf for overtrædelse af indrej-
seforbud og overtrædelse af opholds-, 
underretnings- og meldepligt, ydelses-
nedsættelse for forsørgere m.v.) 

2 6,6 5,8 5 

14 

Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om æn-
dring af udlændingeloven, integrationslo-
ven, repatrieringsloven og forskellige 
andre love (Videre adgang til inddragelse 
af opholdstilladelser for flygtninge, loft 
over antallet af familiesammenføringer, 
skærpet straf for overtrædelse af indrej-
seforbud og overtrædelse af opholds-, 
underretnings- og meldepligt, ydelses-
nedsættelse for forsørgere m.v.) 

0,3 1,8 2,9 2,9 
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15 

Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om æn-
dring af udlændingeloven, integrationslo-
ven, repatrieringsloven og forskellige 
andre love (Videre adgang til inddragelse 
af opholdstilladelser for flygtninge, loft 
over antallet af familiesammenføringer, 
skærpet straf for overtrædelse af indrej-
seforbud og overtrædelse af opholds-, 
underretnings- og meldepligt, ydelses-
nedsættelse for forsørgere m.v.) 

- 28,6 23,2 21,1 

  I alt 3,3 39,4 34,3 50,2 

            

  Social- og Indenrigsministeriet         

16 
Bekendtgørelse nr. 1499 af 12. decem-
ber 2018 om hjælpemidler, der skal stil-
les til rådighed ved stemmeafgivningen. 

0,8 0,8 0,8 0,8 

29 
Fastsættelse af dato for afholdelse af 
Europa-Parlamentsvalget 2019 (søndag 
den 26. maj 2019) 

9,7 - - - 

17 

Fastlæggelse af regulering for 2022 ved-
rørende lov nr. 446 af 9. juni 2008 om 
ændring af lov om social pension, lov om 
højeste, mellemste, forhøjet almindelig 
og almindelig førtidspension m.v. og lov 
om social service (Højere supplerende 
pensionsydelse, udvidelse af person-
kredsen for invaliditetsydelse og afskaf-
felse af servicebetaling for ophold i botil-
bud mv.). 1). 

- - - -3,9 

18 

Fastlæggelse af regulering for 2022 ved-
rørende lov nr. 318 af 28. april 2009, 
ændring af lov om social service (Konti-
nuitet i anbringelsen af børn og unge 
uden for hjemmet og psykologhjælp til 
børn på krisecentre). 1). 

- - - 2,4 

19 
Fastlæggelse af regulering for 2022 ved-
rørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om 
Barnets Reform. 1) 

- - - 2,9 

20 

Fastlæggelse af regulering for 2022 ved-
rørende lov nr. 1613 af 22. december 
2010 om loft over ydelsen for tabt ar-
bejdsfortjeneste. 1) 

- - - -5,2 

21 

Fastlæggelse af regulering for 2022 ved-
rørende lov nr. 286 af 28. marts 2012 om 
forhøjelse af ydelsesloftet for tabt ar-
bejdsfortjeneste. 1) 

- - - 3,6 

22 

Fastlæggelse af regulering for 2022 ved-
rørende bekendtgørelse nr. 1252 af 20. 
november 2017 om støtte til køb af bil 
efter serviceloven. 1) 

- - - -1,1 

23 
Lov nr. 1702 af 27. december 2018 om 
Familieretshuset. 

4 5,4 5,4 5,4 

24 

Lov nr. 1321 af 27. november 2018 om 
ændring af lov om ægteskabs indgåelse 
og opløsning og udlændingeloven (For-
bud mod proformaægteskab og Nationalt 
ID-centers rolle og funktioner m.v.). 

-3,7 -3,8 -3,8 -3,8 

25 

Lov nr. 1530 af 18. december 2018 om 
ændring af lov om social service, lov om 
socialtilsyn, lov om voksenansvar for 
anbragte børn og unge og ligningsloven 
(Mere kvalitet i plejefamilier). 

3,7 7,7 7,7 7,7 

26 

Lov nr. 497 af 1. maj 2019 om ændring af 
adoptionsloven, lov om social service og 
forskellige andre love (Kontinuitet og 
enkle forløb for børn der adopteres uden 
samtykke). 

-0,6 -1,1 -1,1 -1,1 

27 

Bekendtgørelse nr. 1678 af 17. decem-
ber 2018 om dataindberetninger på soci-
alområdet (revidering af indberetnings-
krav mv.) 

-1 -2 -2 -2 

28 

Bekendtgørelse nr. 535 af 2. maj 2019 
om betaling for ophold i anbringelsesste-
der for børn og unge under 18 år samt for 
døgnophold og udslusningsophold for 
unge i alderen 18 til og med 22 år (Op-
hævelse af adgang til at fastsætte regler 

0,1 0,2 0,2 0,2 
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om anbragte børn og unges egenbeta-
ling) 

  I alt 13 7,2 7,2 5,9 

            

  Sundheds- og Ældreministeriet         

30 
Landsdækkende screening for tyk- og 
endetarmskræft (Kræftplan III) 1) 

- - - 4,7 

31 

Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 
2018 om tilskud til psykologbehandling i 
praksissektoren for særligt udsatte per-
songrupper *) 1) 

0,2 - - - 

32 
Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 
om befordring og befordringsgodtgørelse 
efter sundhedsloven 

-4,4 -3 -3 -3 

33 
Lov nr. 508 af 1. maj 2019 om ændring af 
lov om social service (Målretning af de 
forebyggende hjemmebesøg) 

0,3 0,5 0,5 0,5 

34 

Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af 
lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 
m.v. og lov om autorisation af sundheds-
personer og om sundhedsfaglig virksom-
hed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler 
og koordinationsplaner og sikring af 
straksbehandling af akutte abstinenser 
hos personer med et stofmisbrug) 

4,1 8,3 8,3 8,3 

35 
Bekendtgørelse om tilskud til psykolog-
behandling i praksissektoren for særligt 
udsatte persongrupper  

5,6 7,9 7,9 7,4 

36 

Supplement til Sundhedsstyrelsens vej-
ledning nr. 10375 af 28. december 2016 
til læger, der behandler opioidafhængige 
patienter med substitutionsmedicin 
(modgiften naloxon til alle i kommunal 
behandling for heroinmisbrug) 

2,3 1,1 1 0,8 

37 

Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 
2019 om ændring af bekendtgørelse om 
hjemmesygepleje (stop for egenbetaling 
på kommunale akutpladser)* 

27,1 33,4 33,4 33,4 

38 
Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring 
af lov om social service og lov om social-
tilsyn (Styrket tilsyn på ældreområdet) 

- - - -1,5 

39 
Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 
om tilskud til fodterapi i praksissektoren. 

- - - -0,2 

  I alt 35,2 48,2 48,1 50,4  

            

  Beskæftigelsesministeriet         

40 

Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om 
ændring af lov om social pension (Forhø-
jelse af folkepensionsalder, indførelse af 
seniorførtidspension m.v. (tilbagetræk-

ningsreform))  1). 

- - - -30,2 

41 

Lov nr. 995 af 30. august 2015 om æn-
dring af lov om social pension (Harmoni-
sering af regler om opgørelse af bopæls-
tid for folkepension). 1) 

- - - 0,2 

42 

Lov nr. 1710 af 27. december 2018 om 
Lov om ændring af lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v., lov om sygedagpen-
ge og barselsloven (Opholdskrav for ret 
til arbejdsløshedsdagpenge m.v.) 

-4,6 -7,6 -10,9 -11,8 

43 

Lov nr. 495 af 1. maj 2019 om ændring af 
lov om sygedagpenge og forskellige an-
dre love (Ret til at afvise lægebehandling 
uden ydelsesmæssige konsekvenser) 

0,5 0,9 0,9 0,9 
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44 

Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om lov om 
ændring af lov om social pension, lov om 
Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov 
om beskatningen af pensionsordninger 
m.v. og lov om retssikkerhed og admini-
stration på det sociale område. (Skærpe-
de krav til optjening af folke- og førtids-
pension, hurtigere udbetaling af tillæg for 
opsat pension m.v.). 1). 

- - - 0,8 

45 

Lov nr. 920 af 18. september 2012 om 
Lov om ændring af ligningsloven, lov om 
en børne- og ungeydelse og personskat-
teloven (Skattereformen) 1) 

- - - -59,4 

46 

Lov nr. 994 af 30. august 2015 lov om 
kommunernes finansiering af visse of-
fentlige ydelser udbetalt af kommunerne, 
Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-
kasserne. 1) 

- - - -158,7 

47 

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om 
ændring af lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om ansvaret for og styrin-
gen af den aktive beskæftigelsesindsats, 
lov om aktiv socialpolitik, lov om social 
pension og flere andre love. 1). 

- - - 12,7 

48 

Lov nr. 551 af 7. maj 2019 om Lov om 
ændring af lov om organisering og un-
derstøttelse af beskæftigelsesindsatsen 
m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om 
sygedagpenge, integrationsloven og for-
skellige andre love (Konsekvenser af 
aftale om en forenklet beskæftigelsesind-
sats m.v.) 

- -28 -37,9 -37,9 

49 

Lov nr. 1463 af 11. december 2018 om 
ændring af lov om Udbetaling Danmark 
og pensionsbeskatningsloven (Udsøg-
ning af målgrupper til brug for rådgivning 
om aldersforsikring, aldersopsparing eller 
supplerende engangssum i obligatoriske 
arbejdsmarkedspensioner) 

0,4 - - - 

50 

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om 
ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v. og flere andre love (Forhøjelse 
af efterlønsalder, forkortelse af efterløns-
periode og tilbagebetaling af efterlønsbi-
drag m.v.) 1) 

- - - 344,2 

51 

Lov nr. 125 af 6. februar 2019 om lov om 
ændring af lov om social pension og lov 
om højeste, mellemste, forhøjet alminde-
lig og almindelig førtidspension m.v. 
(Forhøjelse af satser for folkepension, 
forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og 
førtidspension og forhøjelse af fradrags-
beløb for ægtefælles eller samlevers 
indkomst ) 1) 

37,4 35,6 32,6 29,8 

  I alt 33,7 0,9 -15,3 90,6 

            

  Børne- og Undervisningsministeriet         

52 

Lov nr. 1529 af 18. december 2018 om 
ændring af dagtilbudsloven og lov om en 
børne- og ungeydelse (Obligatorisk læ-
ringstilbud til 1-årige børn i udsatte bolig-
områder). 

20,2 55,8 70,2 70,2 

53 
Lov nr. 1528 af 18. december 2018 om 
ændring af dagtilbudsloven (Bedre forde-
ling i daginstitutioner). 

- 9,9 6,2 6,2 

54 
Bekendtgørelse nr. 1633 af 18. decem-
ber 2018 om dagtilbud (loft over driftsga-
ranti mv.) 

0,1 - - - 

55 

Dagtilbudsportalen (frokost som obligato-
risk oplysning), jf. Aftale om stærke dag-
tilbud - alle børn skal med i fællesskabet 
af juni 2017 

0,4 0,1 0,1 0,1 
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56 

Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om æn-
dring af lov om folkeskolen, lov om insti-
tutioner for almengymnasiale uddannel-
ser og almen voksenuddannelse m.v. og 
lov om institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse (Konsekvent indgriben over 
for dårligt præsterende folkeskoler og 
ungdomsuddannelsesinstitutioner) og 
Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om æn-
dring af lov om folkeskolen, lov om frisko-
ler og private grundskoler m.v., lov om 
social service og lov om en børne- og 
ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i 
udsatte boligområder og styrket foræl-
dreansvar gennem mulighed for stands-
ning af børnecheck m.v.)* 

26,1 20,3 18,6 16,5 

57 

Lov nr. 1736 af 27. december 2018 om 
ændring af forskellige love på Under-
visningsministeriets område samt lov om 
specialpædagogisk støtte ved videregå-
ende uddannelser og lov om folkehøjsko-
ler (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og 
skrivetolkeområdet og adgang til special-
pædagogisk bistand på voksen- og efter-
uddannelsesområdet og i overgangen 
mellem uddannelsesniveauer) 

1,4 3,6 3,6 3,6 

58 

Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring 
af lov om folkeskolen, lov om friskoler og 
private grundskoler m.v., lov om eftersko-
ler og frie fagskoler og lov om ungdoms-
skoler (Styrket praksisfaglighed m.v.) 

- 5,1 35,1 35,1 

59 

Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af 
lov om folkeskolen (Justering af fagræk-
ken og den understøttende undervisning, 
afkortning af skoleugens længde, ansæt-
telse af skoleledere og kompetencedæk-
ning m.v.)* 

79 195,1 195,1 195,1 

60 

Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af 
lov om erhvervsuddannelser, lov om fol-
keskolen, lov om vejledning om uddan-
nelse og erhverv samt pligt til uddannel-
se, beskæftigelse m.v. og forskellige an-
dre love (Styrkede erhvervsuddannelser, 
mere praksisfaglighed i grundskolen, 
uddannelsesparathedsvurdering til alle 
ungdomsuddannelser m.v.) 

6,1 15,1 15,1 15,1 

61 

Drift af brugerportal i henhold til kommu-
neaftalen for 2015 om konkretisering af 
det fælles brugerportalinitiativ for folke-
skolen af juni 2014. 

- - - 0,2 

62 

Lov nr. 697 af 8. juni 2018 om lov om 
forberedende grunduddannelse, Lov nr. 
698 af 8. juni 2018 om lov om institutio-
ner for forberedende grunduddannelse, 
Lov nr. 746 af 8. juni 2018 om ændring af 
lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv samt pligt til uddannelse, be-
skæftigelse m.v. (Kommunal indsats for 
unge under 25 år), Lov nr. 745 af 8. juni 
2018 om ændring af avu-loven, lov om 
befordringsrabat til uddannelsessøgende 
i ungdomsuddannelser m.v., lov om 
Danmarks Evalueringsinstitut, lov om 
forberedende voksenundervisning og 
ordblindeundervisning for voksne, lov om 
individuel boligstøtte og forskellige andre 
love og om ophævelse af lov om er-
hvervsgrunduddannelse m.v., lov om 
kombineret ungdomsuddannelse, lov om 
produktionsskoler og lov om Rådet for 
Ungdomsuddannelser (Ændringer som 
følge af lovgivning om forberedende 
grunduddannelse m.v.) 1) 

- - - -29,5 

  I alt 133,3 305 344 312,6 

            

  Kulturministeriet         
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63 

Lov om ændring af lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, 
lov om social pension og forskellige an-
dre love 

4,8 0,6 0,6 0,3 

64 
Lov om ændring af lov om biblioteksvirk-
somhed 

- 41,6 41,6 41,6 

  I alt 4,8 42,2 42,2 41,9 

            

  Miljø- og Fødevareministeriet         

65 

Lov nr. 467 af 14. maj 2018 om ændring 
af lov om miljøbeskyttelse (Indfasning af 
kvælstof til akvakulturerhvervet) samt 
Bekendtgørelse nr. 1327 af 26. novem-
ber 2018 om indfasning af kvælstof til 
akvakulturerhvervet 

1 0,2 0,5 - 

66 
Bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2018 
om tilskud til projekter om etablering af 
konstruerede minivådområder 

3,8 4,6 1,4 - 

67 
Vejledning nr. 9687 af 7. juli 2017 om 
Grønt Danmarkskort og naturbeskyttel-
sesinteresser 

0,7 0,7 0,7 0,3 

68 
Lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af 
kystbeskyttelsesloven (”én indgang”). 

5,3 5,4 5,4 5,4 

69 

Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
(nye emissionsfaktorer, nye anmeldeord-
ninger m.v.). 

-0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

70 
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. decem-
ber 2017 om miljøkrav til mellemstore 
fyringsanlæg. 1). 

- - - -0,1 

71 

Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 
2016 med de ændringer, der følger af § 
39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 
og af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 
(husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 
916 af 23. juni 2017 om godkendelse og 
tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgod-
kendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgø-
relse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtil-
syn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Be-
kendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om 
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgød-
ning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen). 1). 

- - - -0,6 

72 
Bekendtgørelse om forurening af jord, 
grundvand og overfladevand fra benzin- 
og dieselsalgsanlæg 

0,3 0,6 0,6 0,6 

73 
Drift og vedligeholdelsesudgifter til IT-
system Byg og Miljø, BOM - (efterregule-
ring af pkt. 299 LCP13/14).  

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

74 Bekendtgørelse om vandråd (2019-2020) 7,5 8,7 - - 

  I alt 17,7 19,3 7,7 4,7 

            

  
Transport-, Bygnings- og Boligmini-
steriet 

        

75 

Lov nr. 1322 af 27. november 2018 om 
lov om ændring af almene boliger m.v., 
lov om leje af almene boliger og lov om 
leje (Nye kriterier for udsatte boligområ-
der og ghettoområder, initiativer til udvik-
ling eller afvikling af ghettoområder, 
skærpelse af anvisnings- og udlejnings-
regler, ophævelse af lejekontrakt på 
grund af kriminalitet m.v.). 1). 

27 9,2 8,2 3,1 

76 

Bekendtgørelse nr. 1241 af 24. oktober 

2018   om Trafik-, Bygge- og Boligstyrel-

sens gebyrer og afgifter på vejtransport-
området 

0,1 0,1 0,1 0,1 

  I alt 27,1 9,3 8,3 3,2 
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  I alt, lov- og cirkulæreprogram 306,6 525,7 530,7 612,3 

            

  IV. Andre reguleringer         

77 Balancetilskud - -14.872,70 - - 

78 Ensretning af lønudgifter til løntilskud - 27,7 27,7 27,7 

79 Ligedeling af børne- og ungeydelsen 6,2 - - - 

80 Overtagelse af E&E 1) - -17,6 -35,2 -34,2 

81 VISO - 19,8 - - 

82 
Teknisk regulering af Forberedende 
Grunduddannelse 1) 

32,5 42,4 60,6 76,2 

83 
Opstartstilskud til styrkelse af praktikvej-
ledningen på social- og sundhedsuddan-
nelserne - 30,3 30,3 - 

  (Aftale om finansloven for 2019) 

84 
Synlighed og åbenhed om resultater 
(drift)  

16,1 17,6 17,6 17,6 

85 Tilbageførsel af VEU-opsparing 1) - - - - 

86 
Den Sociale Investeringsfond – Sekreta-
riat 

- - - 2,1 

87 
Fremtidssikring af den fællesoffentlige 
infrastruktur (tidligere kommunal medfi-
nansiering af digital infrastruktur)* 

- -47,6 - - 

88 
Kommunal medfinansiering af den Fæl-
lesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-
2020 1) 

- 0,2 - 0,6 

89 

Kommunal medfinansiering af it-
infrastruktur på sundhedsområdet (Nati-
onal Serviceplatform og Fælles Medicin-
kort m.fl.) 

- -20,3 - - 

90 
Kommunal medfinansiering af MedCom 
løsninger 

- -4 -4 -4 

91 
Videreførsel af Center for Offentlig Inno-
vation – kommunal medfinansiering 

- -4,1 -4,1 - 

  
Overtagelse af det fulde ansættelsesan-
svar for social- og sundhedsassistentele-
ver i kommunerne 

- 151,2 252,2 410,9 

92 

(To-årig praktikpladsaftale om uddannel-
serne til social- og sundhedshjælper, 
social- og sundhedsassistent samt pæ-

dagogisk assistent for 2020-2021)  

93 Efterregulering af særlige pladser -6,3 - - - 

  
Cyber- og informationssikkerhed, lokale 
indsatser 

2,5 - - - 

94 (Sundhed i fremtiden) 

95 Helhedsplan for sklerose - - 5,1 - 

96 
Pulje til styrket sektorsammenhæng og 
innovativ brug af data (Digitaliseringsfon-
den) 

10 - - -  

97 
Midler fra den fællesoffentlige digitalise-
ringsstrategi  

9 2 4 - 

98 
Investeringsfond for nye teknologier og 
velfærdsløsninger 

-2,4 -11,1 - - 

99 

Regulering af bloktilskud som følge af 
regulering af udviklingsbidraget som kon-
sekvens af Aftale om forenkling af er-
hvervsfremmesystemet 

-150,3 - - - 

100 

Tilskudsregulering i medfør af skattestig-
ninger, jf. lov nr. 477 af 17. juni 2008 om 
nedsættelse af statstilskuddet til kommu-
ner ved forhøjelse af den kommunale 
skatteudskrivning 

- -34,7 -34,7 -52 

101 
Kommunal medfinansiering af ny finan-

sieringsmodel for CPR-data 1) *)  
- - - - 

102 Generel UdstillingsLøsning - - - 0,3 
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  I alt, andre reguleringer -82,7 -14.720,90 319,5 445,2 

            

  Total 62.327,70 63.967,80 79.480,40 79.687,70 
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Metodik vedrørende pris- og lønniveau i skrivelsen 

Det skal bemærkes, at bloktilskuddet for 2019 er opgjort i 2019-pl, mens 2020-2022 

er opgjort i 2020-pl i aktstykket. Samme metodik er anvendt i de efterfølgende kom-

mentarer til de enkelte reguleringer, med mindre andet er anført i bemærkningerne. 

3.1 Bemærkninger til budgetgarantien 

 

Ad 1) Foreløbig budgetgaranti for 2018-2020 

Den fremadrettede budgetgaranti skønnes over en toårig periode med udgangspunkt 

i det seneste regnskab. I bloktilskuddet bliver der hvert år indlagt et permanent ud-

giftsniveau for budgetgarantien svarende til senest kendte regnskab, jf. den perma-

nente opregulering nedenfor. Det betyder, at budgetgaranterede udgifter svarende tll 

senest kendte regnskab allerede er finansieret af bloktilskud. Den fremadrettede 

budgetgaranti skal derfor sikre finansiering til differencen mellem senest kendte 

regnskab og udgiftsskønnet i tilskudsåret.  

 

Der foretages en regulering på 2.536,5 mio. kr. af budgetgarantien 2018-2020 i blok-

tilskuddet for 2020, der afspejler væksten fra regnskab 2018 til det aftalte udgiftsskøn 

for 2020 jf. tabel 3.1.1. Beløbet lægges ikke permanent ind i bloktilskuddet. 

 

Tabel 3.1.1: Foreløbig budgetgaranti 2018-2020 

20-pl, mio. kr. R2018 A2020 
Real 
vækst 

Kontant- og uddannelseshjælp 11.660,4 11.081,2 -579,2 

Revalidering (inkl. forrevalidering) 750,6 499,8 -250,9 

Kontantydelse -0,6 - 0,6 

Ledighedsydelse 2.295,8 2.312,4 16,7 

Førtidspension 23.293,2 25.592,6 2.299,4 

EGU 75,6 10,4 -65,2 

Ressourceforløb 2.861,6 3.214,2 352,6 

Jobafklaringsforløb 2.465,1 2.377,1 -88,0 

Driftsudgifter til aktivering mv. 3.449,1 4.158,5 709,4 

Jobrotation 52,0 79,6 27,5 

Løntilskud  157,2 245,3 88,1 

Integration 789,7 815,3 25,6 

  Integrationsydelse 1.221,5 997,7 -223,8 

  Driftsudgifter 1.325,9 707,6 -618,3 

  Resultattilskud -703,6 -414,1 289,5 

  Grundtilskud -1.054,1 -475,9 578,2 

Budgetgaranti i alt 47.849,8 50.386,4 2.536,5 

 

 

 

Ad 2) Efterregulering af budgetgarantien for 2016-2018 

Efterreguleringen af budgetgarantien foretages ligeledes over en toårig periode. Ef-

terreguleringen af budgetgarantien for 2016-2018 er på -2.670,7 mio. kr. jf. tabel 

3.1.2. Der blev oprindeligt udbetalt -1.521,6 mio. kr. (20-pl) i den foreløbige budget-

garanti for den forventede udgiftsudvikling i 2016-2018. Udgifterne er imidlertid faldet 

med 4.192,3 mio. kr.(20-pl). 

 

 

Budgetgarantien regu-

leres med 2.536,5 mio. 

kr. som følge af den fo-

reløbige budgetgaranti 

Budgetgarantien regule-

res med -2.670,7 mio. 

kr. som følge af efterre-

guleringen 
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Tabel 3.1.2: Efterregulering af budgetgaranti 2016-2018 

mio. kr. 
Regnskab 
2016 

Regnskab 
2018 

Real 
vækst 

Foreløbigt 
udbetalt 

Efterre-
gulering 

Budgetgaranti 
(18-pl) 49.972,9 45.947,3 -4.025,7 -1.461,1 -2.564,6 
Budgetgaranti 
(20-pl) 52.042,2 47.849,8 -4.192,3 -1.521,6 -2.670,7 

 

Midtvejsreguleringen af 2018, som blev gennemført i 2018 i forbindelse med økono-

miaftalen for 2019 er ikke indregnet i efterreguleringen af budgetgarantien. Bekendt-

gørelse om opgørelse af den kommunale budgetgaranti giver ikke mulighed for at 

modregne midtvejsreguleringen i efterreguleringen, hvilket er uden realøkonomisk 

betydningen, idet efterreguleringen indgår i balance-opgørelsen. 

 

Ad 3) Permanent regulering for udviklingen 2017-2018 

Hvert år løftes finansieringen af budgetgarantien via bloktilskuddet til seneste kendte 

regnskab. Dvs. at staten hvert år overfører et permanent beløb til bloktilskuddet ba-

seret på væksten – hvad enten den er positiv eller negativ – i udgifterne mellem de to 

seneste regnskaber. I 2020 udgør opreguleringen et beløb på -2.047,6 mio. kr., sva-

rende til faldet fra regnskab 2017 til regnskab 2018 jf. tabel 3.1.3. 

 

Tabel 3.1.3: Permanent opregulering af budgetgaranti 2017-2018 

18-pl, mio. kr. R2017 R2018 
Real 
vækst 

Kontant- og uddannelseshjælp 12.273,9 11.196,8 -1.077,1 

Revalidering (inkl. forrevalidering) 872,1 720,8 -151,3 

Kontantydelse 33,4 -0,5 -34,0 

Ledighedsydelse 2.211,6 2.204,5 -7,1 

Førtidspension 22.039,7 22.367,1 327,4 

EGU 58,7 72,6 13,9 

Ressourceforløb 2.493,2 2.747,8 254,6 

Jobafklaringsforløb 2.220,3 2.367,1 146,8 

Driftsudgifter til aktivering mv. 3.306,9 3.312,0 5,1 

Jobrotation 56,7 50,0 -6,7 

Løntilskud  211,5 151,0 -60,6 

Integration 2.135,4 758,3 -1.377,1 

  Integrationsydelse 1.511,5 1.172,9 -338,6 

  Driftsudgifter 1.156,6 1.273,2 116,6 

  Resultattilskud -532,7 -675,6 -142,9 

  Grundtilskud - -1.012,2 -1.012,2 

Budgetgaranti i alt (18-pl) 47.913,4 45.947,3 -1.966,2 

Permanent opregulering (20-pl) 
  

-2.047,6 

 

DUT-sager med økonomiske konsekvenser for budgetgarantien 

I overførselsskønnet over den foreløbige budgetgaranti for 2018-2020 er der taget 

højde for regelændringer i folketingsåret 2018-2019. Disse regelændringer indgår i 

Tabel 3.1.4 og indgår dermed i den foreløbige budgetgaranti 2018-2020. Ændringer-

ne er kort beskrevet under tabellen. Det bemærkes, at alle relevante dut-sager er 

indarbejdet i økonomiaftalens skøn for de budgetgaranterede udgifter i 2020. 

 

I Tabel 3.1.4 fremgår de samlede økonomiske konsekvenser af DUT-sager forhand-

let i 2018/2019, som påvirker de budgetgaranterede områder. 

Budgetgarantien regule-

res med -2.047,6 mio. 

kr. som følge af den 

permanente opregule-

ring 

Oversigt over regelæn-

dringer, der indgår i 

budgetgarantien 
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Tabel 3.1.4: DUT-sager på beskæftigelsesområdet 2018/2019 med økonomiske kon-

sekvenser for budgetgarntien 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. forrevali-
dering fra 2020 og frem) 

4,3 57,4 59,5 63,5 

Ledighedsydelse - -0,4 -0,4 -0,4 

Førtidspension 162,4 164,5 164,9 163,4 

Ressourceforløb 3,4 2,9 2,9 2,9 

Jobafklaringsforløb -1,9 -3,6 -5,2 -5,5 

Driftsudgifter til aktivering mv. -2,3 -40,5 -42,5 -42,3 

Jobrotation - 3,5 3,5 3,5 

Løntilskud  - -35,0 -38,9 -42,8 

Integration 22,0 -28,7 -4,0 7,4 

Integrationsydelse 21,2 -30,0 -5,9 5,2 

Driftsudgifter (integration) 0,8 1,3 1,9 2,2 

Budgetgaranti i alt 187,9 120,1 139,8 149,8 

 

Lov om ferie (Ferieloven) L116 

Den tidlligere regering (V, LA, K), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, 

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 31. oktober 2017, indgået aftale 

om en ny ferielov i Danmark. Med aftalen vil nye på arbejdsmarkedet kunne holde 

betalt ferie det første år af deres ansættelse. 

 

Det skønnes, at der med indførelsen af samtidighedsferie vil blive færre udgifter til 

offentlige overførsler, hvilket primært kan henføres til mindreudgifter til feriedagpen-

ge. Derimod bliver der merudgifter til efterløn, og i mindre grad til kontanthjælp, før-

tidspension, folkepension og ressourceforløbsydelse. 

 

De kommunaløkonomiske konsekvenser vedrører merudgifter til kontanthjælp, før-

tidspension, og ressourceforløb, idet modregningen i de nævnte ydelser vil være 

mindre sammenlignet med de nugældende ferieregler. Dette sker, da ledige i mindre 

grad vil blive modregnet i ydelse, når der udbetales mindre optjent ferie i forbindelse 

med fratrædelse. 

 

Tabel 3.1.5 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Kontant- og uddannelseshjælp 6,5 6,5 6,5 6,5 

Førtidspension 3,4 3,4 3,4 3,4 

Ressourceforløb 3,4 3,4 3,4 3,4 

Budgetgaranti i alt 13,3 13,3 13,3 13,3 

 

L13 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om 

sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpen-

ge m.v.) 

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger 

finansieres delvist ved at indføre opholdskrav for retten til dagpenge. Der indføres et 

opholdskrav på lovligt ophold i riget, et andet EU/EØS-land eller Schweiz på i alt 7 år 

inden for de seneste 12 år for retten til at modtage dagpenge. Der findes en række 

ophold i udlandet, der er sidestillet med ophold i riget. De findes på beskæftigelses-

ministeriets hjemmeside: https://bm.dk/nyheder-

presse/pressemeddelelser/2018/12/folketinget-vedtager-opholdskrav-for-ret-til-

dagpenge/ 

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2018/12/folketinget-vedtager-opholdskrav-for-ret-til-dagpenge/
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2018/12/folketinget-vedtager-opholdskrav-for-ret-til-dagpenge/
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2018/12/folketinget-vedtager-opholdskrav-for-ret-til-dagpenge/
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Opholdskravet er trådt i kraft den 1. januar 2019, og har en indfasning henover pe-

rioden 2019 til 2021.  Det indfases med et opholdskrav på 5 ud af 12 år i 2019 og 6 

ud af 12 år i 2020. Fra 2021 og frem er opholdskravet 7 ud af 12 år. Personer, der 

allerede har påbegyndt et dagpengeforløb før ikrafttrædelsestidspunktet, omfattes 

først, når personen genindplaceres i dagpengesystemet. De økonomiske konse-

kvenser af opholdskravet er fuldt indfaset i 2023. 

 

Lovforslaget samt behandlingen kan findes på 

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L13/som_fremsat.htm 

 

Tabel 3.1.6 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Jobafklaringsforløb -1,9 -3,2 -4,8 -5,1 

Driftsudgifter til aktivering mv. -2,3 -3,2 -4,6 -4,9 

Integration 22,0 36,0 52,7 57,4 

Integrationsydelse 21,2 34,6 50,7 55,2 

Driftsudgifter (integration) 0,8 1,4 2,0 2,2 

Budgetgaranti i alt 17,8 29,6 43,3 47,4 

 

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v. 

Den 23. august 2018 indgik den tidlligere regering (V, LA, K), Socialdemokratiet, 

Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale om en for-

enklet beskæftigelsesindsats. I aftalen indgår også, at lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats skal gennemskrives til en ny hovedlov. 

 

Du kan læse mere om forenklingen af beskæftigelsesindsatsen i Budgetvejledning 

2020 Skrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration afsnit 3.2 Forenkling af be-

skæftigelsesindsatsen. 

 

Tabel 3.1.7 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Kontant- og uddannelseshjælp 
- 58,3 60,6 64,4 

Ledighedsydelse 
- -0,4 -0,4 -0,4 

Ressourceforløb 
- -0,5 -0,5 -0,5 

Jobafklaringsforløb 
- -0,4 -0,4 -0,4 

Driftsudgifter til aktivering mv. 
- -37,2 -38,4 -38,5 

Jobrotation 
- 3,5 3,5 3,5 

Løntilskud 
- -35,0 -38,9 -42,8 

Budgetgaranti i alt - -11,7 -14,5 -14,7 

 

Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelses-

indsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrations-

loven og forskellige andre love. (Konsekvenser af aftale om en forenklet be-

skæftigelsesindsats m.v.) 

Den 23. august 2018 indgik den tidlligere regering (V, LA, K), Socialdemokratiet, 

Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale om en for-

enklet beskæftigelsesindsats. I aftalen indgår også, at lov om en aktiv beskæftigel-

sesindsats skal gennemskrives til en ny hovedlov. 

 

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L13/som_fremsat.htm
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Du kan læse mere om forenklingen af beskæftigelsesindsatsen i Budgetvejledning 

2020 Skrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration afsnit 3.2 Forenkling af be-

skæftigelsesindsatsen. 

 

Tabel 3.1.8 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Driftsudgifter til aktivering mv. - 1,8 2,5 3,1 

Budgetgaranti i alt - 1,8 2,5 3,1 

 

L174 Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringslo-

ven og forskellige andre love (ydelsesnedsættelse, mv.) 

Lovændringen har tre hovedlinjer, der alle uddybes i Budgetvejledning 2020 Skrivel-

se 5-6 vedr. beskæftigelse og integration afsnit 2.6 Ny lovgivning og lavere ydelser 

på integrationsområdet. 

 

Den første hovedlinje er introduktionen af nye benævnelser, der erstatter de hidtidi-

ge. Den anden hovedlinje er, at der laves en ny opdeling af integrationslovens per-

sonkreds. Den tredje hovedlinje er, at ydelserne nedsættes. Der er følgende økono-

miske konsekvenser forbundet med lovændringen under budgetgarantien: 

 

Tabel 3.1.9 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Integrationsydelse - -64,7 -56,7 -50,0 

Budgetgaranti i alt - -64,7 -56,7 -50,0 

 

Lov nr. 125 af 6. februar 2019, Lov om ændring af lov om social pension og lov 

om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 

Den tidlligere regering (V, LA, K) og Dansk Folkeparti har den 30. november 2018 

indgået Aftale om finansloven for 2019. En del af aftalen udmøntes ved lovforslag nr. 

L 135 om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension m.v. vedr. forhøjelse af satser for folkepensi-

on, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradrags-

beløb for ægtefælles eller samlevers indkomst. 

 

Tabel 3.1.10 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Kontant- og uddannelseshjælp -2,3 -2,3 -2,4 -2,2 

Førtidspension 159,0 161,1 161,5 160,1 

Budgetgaranti i alt 156,8 158,8 159,1 157,9 

 

Aftale Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden 

Med aftalen ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” indføres et 

nyt introducerende grundforløb (GF+) med en samlet fast varighed på 10 uger forud 

for GF2. Forløbet er for unge (fra ca. 18-19 år) og voksne elever. Målgruppen er uaf-

klarede elever samt elever med behov for opkvalificering af deres generelle almene 

og erhvervsfaglige kompetencer eventuelt med henblik på senere at opfylde over-

gangskrav. 

 

Det er forudsat, at andelen af målgruppen for GF+, som vurderes at tage imod til-

buddet, svarer til den gennemsnitlige aktiveringsgrad for uddannelsesparate og 

åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere for 2017. Forslaget 

skønnes at medføre mindreudgifter til uddannelseshjælp (ydelses- og aktiveringsud-
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gifter), da det forventes, at knap 350 personer vil afgå fra uddannelseshjælp og i ste-

det påbegynde et GF+ forløb. 

 

Tabel 3.1.11 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Kontant- og uddannelseshjælp 
- -5,2 -5,2 -5,2 

Driftsudgifter til aktivering mv. 
- -1,9 -1,9 -1,9 

Budgetgaranti i alt - -7,2 -7,2 -7,2 

3.2 Bemærkninger til beskæftigelsestilskuddet 

DUT-sager med økonomiske konsekvenser for beskæftigelsestilskuddet 

For en beskrivelse af beskæftigelsestilskuddet henvises til Budgetvejledning 2020 

Skrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration. I Tabel 3.2.1 fremgår de samlede 

økonomiske konsekvenser af DUT-sager, som påvirker beskæftigelsestilskuddet. Det 

bemærkes, at alle relevante dut-sager er indarbejdet i økonomiaftalens skøn for de 

beskæftigelsestilskuddet i 2020. 

 

Tabel 3.2.1: Samlet effekt på beskæftigelsestilskuddet af DUT-sager på beskæftigel-

sesområdet 2018/2019 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Arbejdsløshedsdagpenge -49,3 -29,4 -81,3 -94,3 

Hjælpemidler og personlig assistance - 0,5 0,6 0,8 

Løntilskud til forsikrede ledige -2,3 -53 -54,8 -55,4 

Beskæftigelsestilskud i alt 
-51,6 -81,9 -135,5 -148,9 

 

L13 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om 

sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpen-

ge m.v.) 

Se afsnit 3.1 om budgetgarantien for en uddybende beskrivelse af regelændringen.  

 

Tabel 3.2.2 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Arbejdsløshedsdagpenge  -51,4   -88,8   -129,8   -141,1  

Løntilskud til forsikrede ledige  -2,3   -4,2   -6,0   -6,7  

Beskæftigelsestilskud i alt 
 -53,6   -93,0   -135,8   -147,8  

 

L 12 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dag-

penge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dag-

pengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, und-

tagelse for opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer 

m.m.). 

Lovforslaget er en tilpasning af aftalen om et tryggere dagpengesystem af 22. okto-

ber 2015, aftalen om overskydende timer og supplerende dagpenge af 17. december 

2015 og aftalen om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked af 18. maj 

2017 (dagpengereformen). 

 

Tabel 3.2.3 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Arbejdsløshedsdagpenge  6,0   4,8   4,8   4,8  

Beskæftigelsestilskud i alt  6,0   4,8   4,8   4,8  
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Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v. 

Se afsnit 3.1 om budgetgarantien for en uddybende beskrivelse af regelændringen.  

 

Tabel 3.2.4 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Arbejdsløshedsdagpenge 
-  58,4   47,3   45,6  

Løntilskud til forsikrede ledige 
-  -48,8   -48,8   -48,8  

Beskæftigelsestilskud i alt - 9,6 -1,5 -3,1 

 

Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelses-

indsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrations-

loven og forskellige andre love. (Konsekvenser af aftale om en forenklet be-

skæftigelsesindsats m.v.) 

Se afsnit 3.1 om budgetgarantien for en uddybende beskrivelse af regelændringen.  

 

Tabel 3.2.5 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Hjælpemidler og personlig assi-

stance 

 -     0,5   0,6   0,8  

Beskæftigelsestilskud i alt  -     0,5   0,6   0,8  

 

Lov nr. 125 af 6. februar 2019, Lov om ændring af lov om social pension og lov 

om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 

Se afsnit 3.1 om budgetgarantien for en uddybende beskrivelse af regelændringen.  

 

Tabel 3.2.6 

2019-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Arbejdsløshedsdagpenge  -4,0   -3,9   -3,7   -3,6  

Beskæftigelsestilskud i alt 
 -4,0   -3,9   -3,7   -3,6  

3.3 Bemærkninger til lov- og cirkulæreprogrammet 

Nedenfor redegøres kort for dut-sager på lcp 2018/19 med regulering af det kommu-

nale bloktilskud. Bemærk, at beløb i alle tabeller er angivet i 2019-pl fsva. 2019, 

mens beløb for 2020 og frem er angivet i 2020-pl. Dermed stemmer beløb med akt-

stykkets tilsvarende. 

 

3.3.1 Finansministeriet 

 
Ingen sager med beløb på LCP 2018/19. 

 
 

3.3.2 Erhvervsministeriet 

 
Ad 4) Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov 
om aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre rammer for 
kommuner, borgere og virksomheder i hele landet) er vedtaget af Folketinget 
den 8. juni 2017 med ikrafttrædelse den 15. juni 2017. 

Moderniseringen af planloven (Lov nr. 668 af 08/06/2017) forudsættes samlet set at 

medføre en mindre besparelse for kommunerne. Sagen blev afklaret i forbindelse 

med lov- og cirkulære programmet for 2017/2018, jf. budgetvejledningsskrivelse 03, 

Budgetvejledning 2019. 
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Reguleringen på årets lov- og cirkulæreprogram skyldes, at det permanente niveau 

for reguleringen af bloktilskuddet først opnås i 2022.  

 

Tabel 3.3.2.1: Økonomiske konsekvenser af modernisering af planloven 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt -  - - -0,3  

 

Ad 5) Forslag til Lov nr. 62 om ændring af lov om planlægning (Forebyggelse af 

skader ved oversvømmelse eller erosion.  

Loven ((Lov nr. 62 af 30/01/2018)) indebærer, at kommunerne skal udpege risikoom-

råder i deres kommuneplaner samt indsætte afværgebestemmelser i både kommu-

ne- og lokalplaner inden for for de udpegede områder. Sagen blev afklaret i forbin-

delse med lov- og cirkulære programmet for 2017/2018, jf. budgetvejledningsskrivel-

se 03, Budgetvejledning 2019. 

 

Reguleringen på årets lov- og cirkulæreprogram skyldes, at det pemanente niveau 

for reguleringen af bloktilskuddet først opnås i 2022. 

 

Tabel 3.3.2.2: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om planlægning (over-

svømmelse og erosion) 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt -  - - -1,1  

 

Ad 6) Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd 

Bekendtgørelse (nr. 971 af 7. august 2017) indebar nedsættelse af  20 lokale natur-

råd, der skal bistå kommunerne ved udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort. Kommu-

nerne kompenseres for merudgifterne til sekretariatsbetjening af de 20 lokale naturåd 

med i alt 2,0 mio. kr., jf. nedenstående tabel. 

 

Tabel 3.3.2.3: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse om etablering af lokale 

naturråd 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 2,0  - - - 

 
Ad 7) Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk plan-
lægning (Strategisk planlægning for landsbyer, planlægning i områder belastet 
af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, 
ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transport-
infrastruktur m.v.). 1). 

Kommunerne kompenseres for nye opgaver med strategisk planlægning samt ret-

ningslinjer for landsbyer i kommuneplanen. De øvrige elementer i loven ((lov nr. 1715 

af 27. december 2018) er enten frivillige for kommunerne, vurderes at have begræn-

set udgiftsvirkning eller er en statslig opgave. Lovforslaget er nærmere omtalt i bud-

getvejledningsskrivelse 0-3, Budgetvejledning 2020. Til og med 2022 kompenseres 

kommunerne for de nye opgaver med 4,8 mio. kr. (2019-pl). Fra og med 2023 er 

kompensationen 1,5 mio. kr., jf. nedenstående tabel. 

 

Tabel 3.3.2.4: Økonomiske konsekvenser af lov om ændring af lov om planlægning 

og lov om maritim fysisk planlægning 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 4,8 4,9 4,9 4,9 
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Ad 8) Bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til udlejning af 
arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (Cam-
pingreglementet). 

I januar 2019 blev der indgået en politisk aftale mellem den tidligere regering og 

Dansk Folkeparti om en modernisering af campingreglementet. Aftalen er udmøntet i 

et nyt campingreglement  (Bek. nr. 319 af 28 marts 2019), der ændrer reglerne for 

indretning af campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områ-

der. 

 

Med det reviderede campingreglement kan der søges kommunal godkendelse til 

etablering af nye typer faciliteter på de berørte campingpladser. Det er dog op til den 

enkelte kommune, om der skal gives tilladelse til de nye hyttetyper mv.  

 

Der er aftalt, at kommunerne kompenseres for de nye opgaver med følgende beløb: 

 

Tabel 3.3.2.5: Økonomiske konsekvenser af det nye campingreglement 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0,8  1,0 1,0 1,0 

 

 

3.3.3 Skatteministeriet 

 

Ad 9) Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven (Videreførelse af 

vurderingerne og forlængelse af den nuværende funktionsperiode i vurde-

ringsankenævn og skatteankenævn m.v.) 

Folketinget har i januar 2017 med L 92B besluttet, at grundlaget for ejendomsbe-

skatning fra og med 2019 fremrykkes med et år, sådan at det er vurderingen året før 

beskatningsåret, der lægges til grund for beregningen af grundskyld, og ikke som nu 

to år før. Kommunernes bloktilskud er tidligere blevet hævet med 5,2 mio. kr. årligt 

fra 2019 som følge af administrative merudgifter forbundet med det fremrykkede be-

skatningsgrundlag.  

 

De forudsatte vurderinger er siden blevet udskudt. Det betyder, at de forudsatte op-

gaver først får betydning ifm. opkrævning af ejendomsskat for 2021, dvs. efter en 

forudsat overdragelse af opgaverne til staten. På den baggrund tilbageføres den tid-

ligere forøgelse af bloktilskuddet. 

 

Tabel 3.3.3.1: Økonomiske konsekvenser af at forudsatte merudgifter til fremrykket 

beskatningsgrundlag bortfalder 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt -5,2 -5,3 -5,3 -5,3 

 

 

3.3.4 Justitsministeriet 

 
Ad 10) Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, lov om ændring af lov om 

social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om social-

tilsyn og lov om røgfri miljøer, bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens til-

syn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets 

afgørelse, bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtræ-

delse af ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse samt bekendtgørelse om for-

retningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet 

Kommunerne skal som følge af den nye lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

udføre en række nye opgaver. Loven er en del af reformen af ungdomskriminalitets-

området. Der vil blive gennemført en evaluering, der bl.a. skal følge op på udviklin-
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gen i antallet af sager og indholdet i nævnets afgørelser. Du kan læse mere om ung-

domskriminalitetsreformen i skrivelse 5-8. 

 

Tabel 3.3.4.1: Økonomiske konsekvenser af lov om bekæmpelse af ungdomskrimi-

nalitet mm. 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 36,1 53,6 53,6 53,6 

 

 
3.3.5 Forsvarsministeriet 

 
Ingen sager med beløb på LCP 2018/19. 

 
 
3.3.6 Udlændinge- og Integrationsministeriet 

 
Ad 11) Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Beskæftigelseskrav for ret til ud-

dannelses- og kontanthjælp). 1). 

Der blev pr. 1 januar 2019 indført et beskæftigelseskrav for retten til at modtage kon-

tant- eller uddannelseshjælp på 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 

år, og herudover blev det nuværende opholdskrav fra 7 ud af de seneste 8 udvidet til 

mindst 9 års ophold i Danmark ud af de seneste 10 år. Beskæftigelseskravet omfat-

ter ikke personer, der allerede modtog kontant- eller uddannelseshjælp pr. 1 januar 

2019, herudover er brøkpensionister også undtaget. De økonomiske konsekvenser 

er endnu ikke fuldt ud indfaset, og derfor er kun det nyeste overslagsår i tabellen. 

 

Ændringen medfører, at flere personer vil være fastholdt i længere tid på integrati-

onsydelse, hvor det lavere ydelsesniveau betyder, at kommunerne skal kompenseres 

for, at flere borgere nu vil være berettiget til at få fripladstilskud og boligsikring. 

 

For en uddybbende beskrivelse kan du se budgetvejledning G.3-2 2019. 

 

Tabel 3.3.6.1: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om aktiv socialpolitik 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Boligstøtte - - -  6,9  

Øvrige overførsler i alt - - -  6,9  

Service - - - 11,9 

I alt - - - 18,8 

 

Ad 12) Ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til 

voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af ceremo-

niel underskrivning af grundloven m.v., forhøjelse af gebyr for ansøgning om 

dansk indfødsret ved naturalisation samt fastsættelse af nærmere regler om 

udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.) 

Den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 29. juni 2018 en ny indfødsretsaf-

tale. Her indgår det blandt andet, at tildelingen af dansk statsborgerskab skal betin-

ges på deltagelsen ved en grundlovsceremoni. Med lov nr. 1735 af 27/12 er denne 

del af aftalen udmøntet. Samtidig er udstedt bekendtgørelse nr. 1767 om kommunal-

bestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier, der beskriver krav til og proces-

sen i forbindelse med ceremoniernes afholdelse 

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1767). 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1767
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Lovændringen er forbundet med kommunaløkonomiske konsekvenser. Der er til im-

plementering af lovændringen afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. fra 2020 og frem. 

Udgifterne dækker administration samt deltagelse fra embedsmænd og forplejning til 

ceremonien. 

 

Du kan læse en uddybende beskrivelse af kommunernes administrative opgaver i 

Budgetvejledning 2020 Skrivelse 5-1 vedr. beskæftigelse og integration. 

 

Tabel 3.3.6.2: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om dansk indfødsret 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Service 1,0 2,4 2,4 2,4 

I alt 1,0 2,4 2,4 2,4 

 

Ad 13) Ændring af integrationsydelse til selvforsørgelses- og hjemsendelses-

ydelse samt overgangsydelse 

Lovændringen har tre hovedlinjer, der alle uddybes i Budgetvejledning 2020 Skrivel-

se 5-6 vedr. beskæftigelse og integration afsnit 2.6. 

 

Den første hovedlinje er introduktionen af nye benævnelser, der erstatter de hidtidi-

ge. Den anden hovedlinje er, at der laves en ny opdeling af integrationslovens per-

sonkreds. Den tredje hovedlinje er, at ydelserne nedsættes. 

 

Der er følgende økonomiske konsekvenser forbundet med lovændringen: 

 

Tabel 3.3.6.3: Økonomiske konsekvenser af ændring af integrationsydelse til selvfor-

sørgelses- og hjemsendelsesydelser samt overgangsydelse 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Service 2,0 6,6 5,8 5,0 

I alt 2,0 6,6 5,8 5,0 

 

Ad 14) Ændring af Repatrieringsloven 

Lovændringen indeholder fire punkter, der alle uddybes i Budgetvejledning 2020 

Skrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration afsnit 2.6: Udvidelse af målgruppen 

for repatriering, udvidet mulighed for at tilbyde vejledning og opkvalificering til borge-

re der vil repatriere, pligt for kommunerne til at indberette afgørelser vedr. repatrie-

ring og pligt til at beskrive repatrieringsindsatsen i den lokale beskæftigelsesplan.  

 

Det er forudsat i lovændringen, at der årligt repatrierer 450 personer, hvilket svarer til 

en stigning på ca. 50 personer siden seneste finanslovsforslag. Den gennemsnitlige 

repatrieringsstøtte er skønnet til at være 137.000 kr., hvilket betyder, at udvidelsen af 

målgruppen medfører kommunale merudgifter på 6,9 mio. kr. i 2019 og 2020, som 

der er fuld statslig refusion for.  

 

Kommunerne vil modtage et resultattilskud på 26.010 kr. efter de gældende regler. 

Derudover vil kommunerne have udgifter til vejledning og opkvalificering, eksempel-

vis gennem AMU-kurser, samt transportudgifter og tolkeudgifter. 

 

Tabel 3.3.6.4: Økonomiske konsekvenser af ændring af repatrieringsloven 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Service 0,3 1,8 2,9 2,9 

I alt 0,3 1,8 2,9 2,9 
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Ad 15) Ændring af Integrationsloven m.fl. 

1. januar 2020 bortfalder refusionen på 50 pct. af udgifterne til hjælp i særlige tilfælde 

efter integrationsloven. Hjælp i særlige tilfælde er ikke omfattet af budgetgarantien, 

og det giver derfor anledning til DUT-kompensation. Bemærk at der her er forudsat, 

at ændringen ingen påvirkning har på kommunernes afgørelse vedrørende hjælp i 

særlige tilfælde.  

 

Der vil fortsat være 50 pct. refusion på hjælp efter integrationslovens § 23f og 24a 

stk. 2, herunder udgifter til arbejdspladsindretning og beklædning ifm. programmet.  

 

Tabel 3.3.6.5: Økonomiske konsekvenser af ændring af integrationsloven m.fl. 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Lovbundne udgifter  -     28,6   23,3   21,1  

I alt  -     28,6   23,3   21,1  

 

 

3.3.7 Økonomi- og Indenrigsministeriet 

 
Ad 16) Bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stem-

meafgivningen. 

I bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018 fremgår, at LED-lampe og forstør-

rende CCTV læseapparat skal stille til rådighed som hjælpemidler ved kommende 

valghandlinger fra den 1. januar 2019. 

 

Tabel 3.3.7.1: Økonomiske konsekvenser af krav om hjælpemidler i forbindelse med 

stemmeafgivning 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

Ad 29) Fastsættelse af dato for afholdelse af Europa-Parlamentsvalget 2019 

(søndag den 26. maj 2019) 

Afviklingen af valget til Europaparlamentet søndag den 26. maj 2019 pålægger 

kommunerne en række meromkostninger til overarbejdsbetaling til skolebetjente, 

medhjælpere på afstemningsstederne, rådhusbetjente og ekstra betaling til admini-

strativt personale i øvrigt. Dertil kommer ekstra udgifter til el, vand og varme.  

 

Tabel 3.3.7.2: Økonomiske konsekvenser af afholdelse af valg til Europaparlamentet 

på en søndag 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 9,7 0 0 0 

 

 

3.3.8 Social- og Indenrigsministeriet 

 
Ad 17) Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 446 af 9. juni 

2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere 

supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse 

og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.) 1). 

Kompensationen for loven nr. 446 af 9. juni 2008 vedr. afskaffelse af servicebetalin-

gen for ophold i botilbud m.v. har faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først 

i 2050. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale ændring fra 

2021 til 2022 på -3,8 mio. kr. i bloktilskuddet. For yderligere information se Supple-

mentsskrivelse 5-9 vedr. voksenhandicappede mv. for 2009. 
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Tabel 3.3.8.1: Økonomiske konsekvenser af lov nr. 446 af 9. juni 2008  

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0 0 0 -3,9 

 

Ad 18) Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 318 af 28. april 

2009, ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen af børn og 

unge uden for hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre). 1).  

Kompensationen for loven om kontinuitet i anbringelsen m.v. har en stigende profil. 

Det endelige udgiftsniveau nås først i 2028. Med reguleringen på årets aktstykke ind-

lægges den marginale stigning fra 2021 til 2022 på 2,3 mio. kr. (19-pl). For yderligere 

information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn og unge for 2010.  

 

Tabel 3.3.8.2: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 318 af 28. april 2009 om æn-

dring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen mv.) 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt - - - 2,4 

 

Ad 19) Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 

2010 om Barnets Reform. 1) 

Kompensationen for loven om Barnets Reform har en stigende profil. Det endelige 

udgiftsniveau nås først i 2027 Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den 

marginale stigning fra 2021 til 2022 på 2,8 mio. kr. (19-pl). For yderligere information 

se Sektorskrivelse 5-3 vedr. udsatte børn og unge for 2011. 

 

Tabel 3.3.8.3: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring 

af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale om-

råde samt forældreansvarsloven (Barnets Reform) 

Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

I alt  - - - 2,9 

 

Ad 20) Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 1613 af 22. de-

cember 2010 om loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste. 1) 

Kompensationen for loven vedr. loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en 

faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Med reguleringen på 

årets aktstykke indlægges den marginale ændring fra 2021 til 2022 på -5,0 mio. kr. 

(2019-pl). For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn 

og unge for 2012. 

 

Tabel 3.3.8.4: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om 

ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 

Lovbundne - - - -6,6 

Service - - - 1,4 

I alt - - - -5,2 

 

Ad 21) Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 286 af 28. marts 

2012 om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. 1) 

Kompensationen for loven vedr. forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste 

har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Med reguleringen 

på årets aktstykke indlægges den marginale stigning fra 2021 til 2022 på 3,5 mio. kr. 

(2019-pl). For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn 

og unge for 2013. 
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Tabel 3.3.8.5: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om æn-

dring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt - - - 3,6 

 
Ad 22) Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende bekendtgørelse nr. 1252 

af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven. 1) 

Kompensationen for Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven har fal-

dende profil. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale ændring 

fra 2021 til 2022 på -1,1 mio. kr. i bloktilskuddet. For yderligere information se Sup-

plementsskrivelse 5-9 vedr. voksenhandicappede mv. for 2018. 

 

Tabel 3.3.8.6: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 1252 af 20. novem-

ber 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0 0 0 -1,1 

 
Ad 23) Lov om Familieretshuset 

Med lov om Familieretshuset nedlægges Statsforvaltningen. Sammen med lov om 

ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og for-

skellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fo-

kus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) udmønter aftalen et 

nyt familieretligt system. Lovene indebærer, at kommunerne får en ny rolle i behand-

lingen af skilsmisse- og forældremyndighedssager. Det kommunale bloktilskud regu-

leres årligt samlet med 4,0 mio. kr. i 2019 og 5,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem 

(2019-pl). For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn 

og unge for 2020. 

 

Tabel 3.3.8.7: Økonomiske konsekvenser af lov om Familieretshuset 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 4,0 5,4 5,4 5,4 

Bem: Loven har ¾-effekt i 2019, da loven er trådt i kraft den 1. april 2019. 

 
Ad 24) Ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændinge-

loven (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktio-

ner m.v.) 

Efter lovforslagets vedtagelse flyttes prøvelsen af ægteskabsbetingelser for uden-

landske par – hvor begge parter ikke er danske eller nordiske statsborgere eller har 

tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i 

Danmark efter EU-reglerne – fra kommunen til en specialiseret national enhed. 

Kommunernes årlige mindreudgift er anslået til 3,7 mio. kr. (2019-pl). 

 

Tabel 3.3.8.8: Økonomiske konsekvenser af flytningen af prøvelsesopgaven for 

udenlandske par fra kommunerne til national enhed 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt -3,7 -3,8 -3,8 -3,8 

 

Ad 25) Ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenan-

svar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier)  

Med Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenan-

svar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier) indfø-

res nye rammer for plejefamilieanbringelser. Det kommunale bloktilskud reguleres 

årligt samlet med 3,7 mio. kr. i 2019 og 7,5 mio.kr. årligt fra 2020 og frem (2019-pl). 
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Tabel 3.3.8.9: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om social service mm. 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 3,7 7,7 7,7 7,7 

 

Ad 26) Ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre 

love (kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke) 

Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love 

(Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke) medfører, at af-

gørelseskompetencen flyttes fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen, at et barn, der 

skal adopteres uden samtykke, kan flytte ind hos den kommende adoptivfamilie un-

der sagens behandling i domstolssystemet, samt at kompetencen til at beskikke ad-

vokater for parterne i en sag flyttes fra Statsforvaltningen til kommunerne. Det kom-

munale bloktilskud reguleres med -0,6 mio. kr. i 2019 og -1,1 mio. kr. fra 2020 og 

frem. 

 

Tabel 3.3.8.10: Økonomiske konsekvenser af ændring af adoptionsloven m.fl.  

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt -0,6 -1,1 -1,1 -1,1 

Bem.: Ændringerne har halv effekt i 2019, da ændringerne er trådt i  kraft 1. juli 2019. 

 

Ad 27) Ændring af bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet 

Som en del af afbureaukratiseringen af stofmisbrugsområdet har ministeriet revideret 

bekendtgørelsen om dataindberetninger på socialområdet. Ændringen er yderligere 

beskrevet i supplementskrivelse 5-12. 

 

Tabel 3.3.8.11: Økonomiske konsekvenser af ændring af bekendtgørelse om data-

indbretninger på socialområdet 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt -1,0 -2,0 -2,0 -2,0 

 

Ad 28) Bekendtgørelse nr. 535 om betaling for ophold i anbringelsessteder for 

børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge 

i alderen 18 til og med 22 år 

Med bekendtgørelsen ophæves kommunernes adgang til at træffe afgørelse om 

egenbetaling fra anbragte børn og unge i døgnophold. Således kan anbragte børn og 

unge under 18 år, der har indtægter fra formueafkast eller arbejde, ikke afkræves be-

taling for opholdet. Det kommunale bloktilskud reguleres med 0,1 mio. kr. i 2019 og 

0,2 mio. kr. fra 2020 og frem. 
 
Tabel 3.3.8.12: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 535 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0,1 0,2 0,2 0,2 

 
 
3.3.9 Sundheds- og Ældreministeriet 

 

Ad 30) Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III). 1) 

I 2013 blev der aftalt kompensation vedr. den landsdækkende screening for tyk- og 

endetarmskræft med gennemslag på den kommunale medfinansiering. Midlerne blev 

lagt i bloktilskudsaktstykket tilbage i 2013. Det er kun den marginale ændring som 

følge af den skæve udgiftsprofil, der nu lægges ud i bloktilskudsaktstykket på 4,6 

mio.kr. i 2022 (2019-pl). 
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Tabel 3.3.9.1: Økonomiske konsekvenser af landsdækkende screening for tyk- og 

endetarmskræft på kommunal medfinansiering 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0 0 0 4,7 

 

Ad 31) Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til psykologbehand-

ling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper. 1) 

Der sker en efterregulering for 2018 af den vederlagsfri forsøgsordning til psykolog-

behandling. Den kommunale medfinansiering udgør 0,2 mio.kr. Se også pkt. 35 ne-

denfor. 

 

Tabel 3.3.9.2: Økonomiske konsekvenser af vederlagsfri psykologbehandling 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0,2 0 0 0 

 

Ad 32) Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordrings-

godtgørelse efter sundhedsloven 

En ændring i § 31, stk. 1-4 i bekendtgørelse nr. 1206 af 19/09/2016 medfører, at der 

gennemføres en pris- og lønregulering af beløbsgrænserne for adgang til offentligt 

finansieret befordring til læge og speciallæge, genoptræning og sygehusbehandling. 

Grænserne, der ikke er blevet reguleret siden 1996, opjusteres dermed til aktuelle 

prisniveauer. Ændringen medfører en forventet besparelse i kommunerne som ne-

denfor. 

 

Tabel 3.3.9.3: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse om befordring og befor-

dringsgodtgørelse 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt -4,4 -3,0 -3,0 -3,0 

 

Ad 33) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Målretning af de fo-

rebyggende hjemmebesøg) 

Med lovændringen skal enlige på 70 år fremadrettet tilbydes et forebyggende hjem-

mebesøg. Derimod skal borgere på 81 år som udgangspunkt ikke længere tilbydes 

forebyggende hjemmebesøg med mindre de er i særlig risiko for nedsat social, psy-

kisk eller fysisk funktionsevne. Borgere på 75 år og 80 år skal fortsat tilbydes et fore-

byggende hjemmebesøg. 

 

Tabel 3.3.9.4: Økonomiske konsekvenser af ændringer i de forebyggende hjemme-

besøg 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0,3 0,5 0,5 0,5 

 

Ad 34) Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 

m.v. 

Folketinget har vedtaget lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psyiatrien 

mv. Forslaget indebærer en udvidelse af målgruppen for udskrivningsaftaler og koor-

dinationsplaner. Forslaget er yderligere beskrevet i supplementskrivelse 5-12. 

 

Tabel 3.3.9.5: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om anvendelse af tvang i 

psykiatrien m.v. 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 4,1 8,3 8,3 8,3 
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Ad 35) Ændring af Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksis-

sektoren for særligt udsatte persongrupper. 

Kommunerne kompenseres for kommunal medfinansiering af midler afsat til tilskud til 

psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (psykolog-

behandling, gratis for personer ml. 18 og 20 år, og forsøg med vederlagsfri ordning 

for 21-årige). Der er i alt afsat regionale merudgifter i medfør af ny bekendtgørelse på 

83,9 mio.kr i 2019, 100,3 mio.kr i 2020-2021 og 94,8 mio.kr. i 2022 og frem. Kommu-

nal medfinansiering for psykologbehandling for de 18-20-årige, som ordningen ved-

rører, er 7,5 pct. Sagen er endvidere 1-talsmarkeret og *-markeret, som indebærer, 

at beløbet kan ændre sig, såfremt der skal ske en efterregulering.  

 

Tabel 3.3.9.6: Økonomiske konsekvenser af medfinansiering af tilskud til psykolog-

behandling 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 5,6 7,9 7,9 7,4 

 

Ad 36) Supplement til Sundhedsstyrelsens vejledning til læger, der behandler 

opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (modgiften naloxon til 

alle i kommunal behandling for heroinmisbrug) 

For at forebygge opioidoverdosisdødsfald og skadevirkninger efter opioidforgiftninger 

skal alle, som er eller kommer i kommunal behandling for misbrug af heroin og andre 

opioider, have tilbud om et kursus i førstehjælp og i brug af modgiften Naloxon samt 

udlevering af et Naloxon-kit. Til drift af kurser og anskaffelse af hjælpemidler afsæt-

tes 2,3 mio.kr. i 2019 og 1,1 mio.kr. i 2020, 1 mio.kr. i 2021 og 0,8 mio.kr. fra 2022 og 

frem. 

 

Tabel 3.3.9.7: Økonomiske konsekvenser af tilbud om Naloxon 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 2,3 1,1 1,0 0,8 

 

Ad 37) Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørel-

se om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser) 

Med Aftale om finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at 

sikre, at opkrævningen af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på 

en kommunal akutplads stoppes. Kommunernes kompenseres fremadrettet med 

27,1 mio.kr. i 2019 og 33,4 mio.kr fra 2020 og frem.  

 

Tabel 3.3.9.8: Økonomiske konsekvenser af stop for egenbetaling på kommunale 

akutpladser 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 27,1 33,4 33,4 33,4 

 

Ad 38) Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af lov om social service og lov 

om socialtilsyn (Styrket tilsyn på ældreområdet). 

Med lov om styrket tilsyn på ældreområdet blev der givet et beløb til et styrket, uaf-

hændigt og supplerende tilsyn fra 2018 og frem til 2021 på lcp 18/19. Da der er tale 

om en forsøgsordning frem til og med 2021, fjernes pengene igen fra 2022. 

 

Tabel 3.3.9.9: Økonomiske konsekvenser af styrket tilsyn på ældreområdet 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0,0 0,0 0,0 -1,5 
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Ad 39) Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til fodterapi i praksis-

sektoren. 

Bevillingen til fodterapi er 4-årig og derfor ilbageføres den i 2022. Ændringen af be-

kendtgørelsen vedrører regionerne og trådte i kraft i 2018. I relation til kommunerne 

vedrører ændringen en tilpasning af den kommunale medfinansiering til regionerne. 

Der skal således tilbageføres 0,2 mio. kr. fra 2022. 

 

Tabel 3.3.9.10: Økonomiske konsekvenser af medfinansiering af tilskud til fodterapi 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0 0 0 -0,2 

 

 

3.3.10 Beskæftigelsesministeriet 

 
Ad 40) Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension 

(Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v. (til-

bagetrækningsreform)). 1)  

Tilbagetrækningsreformen betyder, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger. Da 

reformen har en skæv udgiftsprofil i overslagsårene, reguleres bloktilskuddet i 2022 

med samlet set -30,2 mio. kr. Der henvises til Budgetvejledning 2012 Skrivelse 5-6 

vedr. beskæftigelse og integration for en nærmere beskrivelse af sagen. Se også pkt. 

50 nedenfor. 

 

Tabel 3.3.10.1: Økonomiske konsekvenser af tilbagetrækningsreformen 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Personlige tillæg - - - -20,4 

Boligstøtte - - - -10,9 

Residual - - - 1,8 

Øvrige overførsler i alt - - - -30,2 

 

Ad 41) Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension 

(Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension). 1) 

Som led i udmøntningen af aftalen om finansloven for 2016 er det aftalt at genindføre 

tidligere gældende regler (før den 1.1. 2011) for optjening af ret til folkepension for 

flygtninge. Ændringen vil medføre merudgifter til boligstøtte og integrationsydelse. 

 

Da ændringen har konsekvenser ud over 2021, reguleres bloktilskuddet i 2022 med 

0,2 mio. kr. 

 
Tabel 3.3.10.2: Økonomiske konsekvenser af harmonisering af regler om opgørelse 

af bopælstid for folkepension 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Boligstøtte - - -  0,2  

Øvrige overførsler i alt  - - - 0,2 

 

Ad 42) Lov nr. 1710 af 27. december 2018 om Lov om ændring af lov om ar-

bejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholds-

krav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.) 

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger 

finansieres delvist ved at indføre opholdskrav for retten til dagpenge. Opholdskravet 

er trådt i kraft den 1. januar 2019, og har en indfasning henover perioden 2019 til 

2021. Ændringen indebærer kommunale mindreudgifter til sygedagpenge og merud-

gifter til boligstøtte. 
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Tabel 3.3.10.3: Økonomiske konsekvenser af opholdskrav for ret til arbejdsløsheds-

dagpenge m.v. 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Sygedagpenge  -4,6   -8,1   -11,9   -13,0  

Boligstøtte -*  0,5   1,0   1,2  

Øvrige overførsler i alt -4,6 -7,6 -10,9 -11,8 

* I 2019 er boligstøtte indarbejdet direkte i overførselsskønnet for 2019, hvorfor der ikke foreta-

ges en regulering 

 

Ad 43) Lov nr. 495 af 1. maj 2019 om ændring af lov om sygedagpenge (For-

søgsordningen med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige 

konsekvenser gøres permanent) 

Med lovændringen gøres forsøgsordningen i reform af sygedagpengesystemet – 

økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats – permanent. 

Ordningen justeres, så en borger vil opretholde retten til at afvise lægebehandling 

som i forsøgsordningen, men uden sagen skal forelægges en sundhedskoordinator. 

Manglende deltagelse i lægebehandling vil således ikke kunne føre til, at kommunen 

stopper sygedagpenge eller afviser ikke at bevilge fleksjob, ligesom manglende del-

tagelse i lægebehandling ikke vil kunne tillægges betydning ved vurderingen af, om 

en person skal tilkendes eller frakendes førtidspension. 

 
Tabel 3.3.10.4: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om sygedagpenge 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Sygedagpenge 0,5 0,9 0,9 0,9 

Øvrige overførsler i alt  0,5 0,9 0,9 0,9 

 

Ad 44) L138 Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om Ar-

bejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger 

m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Skær-

pede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg 

for opsat pension m.v.). 1). 

Aftale om flere år på arbejdsmarkedet – heraf lovforslag nr. L 138 – har en stigende 

profil for de kommunale udgifter, hvorfor bloktilskuddet i 2022 hæves med 0,8 mio. 

kr. For en uddybning henvises til Budgetvejledning 2019 Skrivelse G3-2 vedr. Lov- 

og cirkulæreprogram.  

 
Tabel 3.3.10.5: Økonomiske konsekvenser af aftale om flere på arbejdsmarkedet 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Boligstøtte - - -  0,8  

Øvrige overførsler i alt  - - - 0,8 

 

Ad 45) Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012). 1) 

Aftalen om skattereformen fra 2012 indebærer bl.a., at visse indkomstoverførsler fra 

2016 reguleres med en lavere sats end satsreguleringsprocenten. Lovændringen har 

effekt indtil 2023, hvorfor bloktilskuddet skal reguleres med de marginale ændringer i 

2022. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob samt afledt betydning 

på udgifter til boligstøtte. 

 

Bloktilskuddet reguleres med i alt  -59,4 mio. kr. i 2022. Der henvises til supple-

mentsskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration for 2013 for en nærmere be-

skrivelse af sagen. 
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Tabel 3.3.10.6: Økonomiske konsekvenser af Skattereformen 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Sygedagpenge - - - -60,3      

Boligstøtte - - -  13,6      

Fleksjob - - - -12,7      

Øvrige overførsler i alt - - - -59,4 

 
Ad 46) Refusionsomlægning; Lov nr. 994 af 30. august 2015. 1). 

Beskæftigelsesministeriet har i tråd med tidligere foretaget en opdatering af de øko-

nomiske konsekvenser af refusionsreformen. Dette har til formål at regulere kommu-

nernes kompensation i 2022. Ændringen svarer til det nye beregnede niveau i 2022, 

fratrukket den opdaterede virkning i 2021, som blev regnet til brug for bloktilskuds-

aktstykket fra juni 2018. Dette svarer til -158,7 mio. kr. i 2022. 

 
Tabel 3.3.10.7: Økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen 

Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

Sygedagpenge  - - -  -35,4  

Boligstøtte  - - -  -123,3  

Øvrige overførsler i alt  - - - -158,7 

 
Ad 47) Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti-

gelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre 

love. 1). 

Idet reform af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2021, reguleres 

bloktilskuddet i 2022. Udgiften omhandler fleksjob, sygedagpenge, hjælpemidler, 

merudgiftsydelser samt administration. 

 

Bloktilskuddet reguleres med 12,4 mio. kr. i 2022. Der henvises til sektorskrivelse 5-1 

vedr. beskæftigelse for 2013 og supplementsskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og in-

tegration for 2013 for en nærmere beskrivelse af sagen. 

 

Tabel 3.3.10.8: Økonomiske konsekvenser af Førtidspensions- og Fleksjobreform 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Sygedagpenge - - -  4,1  

Fleksjob - - -  4,3  

Residual - - -  0,9  

Øvrige overførsler i alt - - -  9,3  

Service - - - 3,4 

I alt - - - 12,7 

 

Ad 48) Lov nr. 551 af 7. maj 2019 om Lov om ændring af lov om organisering og 

understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov 

om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser 

af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.))  

Den 23. august 2018 indgik den tidligere regering (V, LA, K), Socialdemokratiet, 

Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale om en for-

enklet beskæftigelsesindsats. I aftalen indgår også at lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats skal gennemskrives til en ny hovedlov. 

 

De økonomiske konsekvenser vedrører følgende initiativer for så vidt angår overfør-

selsudgifter: 
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– Ét krav til ret og pligt-tilbud (der forventes færre på løntilskud og i aktivering, hvil-

ket øger udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt arbejdsløshedsdagpenge) 

– Registreringskrav til ledige lempes (der forventes færre udgifter til kontant- og ud-

dannelseshjælp samt arbejdsløshedsdagpenge da ledige ikke længe afmeldes) 

– Harmonisering af varighedsbegrænsningen for løntilskudsjob (det forventes, at 

varigheden af løntilskud forkortes) 

– Harmonisere vejledning og opkvalificering (der forventes merudgifter til aktivering, 

da varighedsbegrænsninger fjernes) 

– Forenkling af voksenlærlingeordningen (der forventes færre udgifter, da flere vil 

overgå til voksenlærlingeordningen) 

– Jobrotationsordningen udvides til flere målgrupper (der forventes merudgifter til 

jobrotation og færre udgifter til relaterede ydelser) 

 

Endelig er en række elementer, hvor der er indarbejdet økonomiske konsekvenser, 

der vedrører administration: 

– Det digitale ansøgningssystem for virksomhederne (VITAS) rulles ud til flere om-

råder (Fleksjob, jobrotation m.v.) 

– Obligatorisk selvbooking af samtaler til flere målgrupper 

 

KL mener principielt, at initiativerne om selvbooking og VITAS indgår som led i Mo-

derniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) for 2018 og 2019. Set i lyset af at 

MEP er afskaffet fra og med 1. januar 2020, hvor den forenklede lov om aktiv be-

skæftigelse træder i kraft, er der imidlertid opnået enighed om en DUT-regulering. 

 

Tabel 3.3.10.9: Økonomiske konsekvenser af Forenkling af lov om aktiv beskæftigel-

sesindsats 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Sygedagpenge -  -1,5   -1,5   -1,5  

Øvrige overførsler i alt -  -1,5   -1,5   -1,5  

Service -  -26,5   -36,4   -36,4  

I alt - -28,0 -37,9 37,9 

 

Ad 49) Lov nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af lov om Udbetaling 

Danmark og pensionsbeskatningsloven (Udsøgning af målgrupper til brug for 

rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangs-

sum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner) 

Lovforslaget var et led i udmøntningen af den politiske aftale om flere år på arbejds-

markedet indgået den 20. juni 2017. Loven medfører kommunale omkostninger til 

udsendelse af orienteringsbreve til eksisterende ydelsesmodtagere, som er omfattet 

af lovændringen, jf. §12 j, stk. 2. Der skal på den baggrund udsendes et orienterings-

brev til eksisterende modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrations-

ydelse og økonomiske friplads. 

 

Tabel 3.3.10.10: Økonomiske konsekvenser af Udsøgning af målgrupper osv. 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Service 0,4 - - - 

I alt 0,4 - - - 

 

Ad 50) Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløs-

heds-forsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortel-

se af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 1) 

Tilbagetrækningsreformen betyder, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger. Da 

reformen har en skæv udgiftsprofil i overslagsårene, reguleres bloktilskuddet i 2022 

med samlet set 344,2 mio. kr. Der henvises til Budgetvejledning 2012 Skrivelse 5-6 
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vedr. beskæftigelse og integration for en nærmere beskrivelse af sagen. Se også pkt. 

40 ovenfor. 

 

Tabel 3.3.10.11: Økonomiske konsekvenser af tilbagetrækningsreformen 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Sygedagpenge - - -  204,3  

Fleksjob - - -  139,9  

Øvrige overførsler i alt  - - - 344,2 

 

Ad 51) Lov nr. 125 af 6. februar 2019 om lov om ændring af lov om social pen-

sion og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtids-

pension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb 

for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller 

samlevers indkomst ) 1) 

Lov nr. 125 er en udløber af finanslovsaftalen for 2019 og indeholder følgende ho-

vedelementer: 

– Et direkte løft af folkepensionsydelsen og løft af fradragsbeløb for folke- og før-

tidspension efter gammel ordning 

– Bedre vilkår for seniorer på arbejdsmarkedet ved forhøjelse af fradragsbeløb 

– Lempet aftrapning som følge af en ikke-pensioneret ægtefællers eller samlevers 

indkomst 

 

DUT-sagen et-tals-markeres fremadrettet, hvorfor de økonomiske konsekvenser fra 

2023 og frem forhandles i de kommende år. De samlede økonomiske konsekvenser 

fremgår herunder. 

 

Tabel 3.3.10.12: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 125 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Personlige tillæg  48,6   46,6   43,0   39,7  

Boligstøtte  -11,2   -11,0   -10,4   -9,9  

Øvrige overførsler i alt 37,4 35,6 32,6 29,8 

 
 
3.3.11 Børne- og Undervisningsministeriet 

 
Ad 52) Ændring af dagtilbudsloven (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i ud-

satte boligområder) 

Med loven skal børn med bopæl i udsatte boligområder indskrives i et obligatorisk 

25-timers læringstilbud i et dagtilbud fra de fylder 1 år. Børnene skal forblive i tilbud-

det indtil kommunen gennemfører sprogvurdering, med mindre barnet fraflytter det 

udsatte boligområde. Kommunerne modtager kompensation for meropgaver til mål-

rettede forløb for børnene og til indskrivningen af børnene samt i mindre omfang til 

bl.a. identifikation af børn, tilsyn og registeringer. For en mere detaljeret beskrivelse 

af de økonomiske kosekvenser af loven henvises til Supplementskrivelse 5-7 vedr. 

dagtilbud til børn og unge. 

 

Tabel 3.3.11.1: Økonomiske konsekvenser af Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i 

udsatte boligområder 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 20,2 55,8 70,2 70,2 

 
Ad 53) Ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner) 

Med loven kan der maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver 

daginstitution set over et kalenderår. Reglen indeholder undtagelser. Kommunerne 
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modtager kompensation for metode til opgørelse af nyoptag, tilretning af kommuner-

nes IT-systemer, administration ift. anvisning af pladser og dialog med daginstitutio-

ner, som selv står for optag.  

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de økonomiske kosekvenser af loven henvises 

til Supplementskrivelse 5-7 vedr. dagtilbud til børn og unge. 

 

Tabel 3.3.11.2: Økonomiske konsekvenser af Bedre fordeling af daginstitutioner 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt - 9,9 6,2 6,2 

 

Ad 54) Bekendtgørelse nr. 1633 om dagtilbud (loft over driftsgaranti mm)  

Udmøntningen af aftalen om ”stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” 

fra den 9. juni 2017 indeholder et initiativ vedørende loft over driftsgarantien i privat-

institutioner. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2019 og har alene økonomisk konse-

kvens i 2019. 

 

Tabel 3.3.11.3: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 1633 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0,1 0,0 0,0 0,0 

 

Ad 55) Dagtilbudsportalen (Frokost som obligatorisk oplysning) 

I aftalen om ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” blev det besluttet, 

at der skal etableres en dagtilbudsportal. Heri skal frokostordninger fremadrettet ind-

gå som et parameter. Kommunerne modtager nedenstående kompensation til regi-

strering. For en mere detaljeret beskrivelse af ændringen henvises til Budgetvejled-

ning 5-7 vedr. dagtilbud til børn og unge. 

 

Tabel 3.3.11.4: Økonomiske konsekvenser af Frokost som obligatorisk oplysning 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0,4 0,1 0,1 0,1 

 

Ad 56) Ændring af lov om folkeskolen m.fl. (Obligatoriske sprogprøver i udsatte 

boligområder, konsekvent indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler og 

ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed 

for standsning af børnecheck m.v.) *) 

Den 9. maj 2018 blev der indgået en politisk aftale om et opgør med parallelsamfund 

med i alt 22 initiativer fordelt på forskellige områder. Et af initiativerne har konse-

kvenser for bloktilskuddet. Det drejer sig om sprogprøver i 0. klasse. Loven giver 

kommunerne meropgaver ift. øget administrativt arbejde, øget administration ift. ind-

beretninger til Udbetaling Danmark samt et øget forbrug af foranstaltninger. For mere 

detaljeret beskrivelse af lovens økonomiske konsekvenser henvises til Supplement-

skrivelse 3-3 vedr. folkeskolen. 

 

Tabel 3.3.11.5: Økonomiske konsekvenser af loven om Styrket forældreansvar 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 26,1 20,3 18,6 16,5 

 

Ad 57) Ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov 

om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Frit leverandør-

valg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet (levering af tolkebistand til døve, 

døvblinde og svært hørehæmmede), adgang til specialpædagogisk støtte på 

voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesni-

veauer)  
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Initiativet om adgang til specialpædagogisk bistand i overgange indebærer, at en 

elev ved fortsat skolegang i grundskolen, dvs. elevens skift mellem eller inden for 

skoleformerne folkeskole, fri grundskole, efterskole, fri fagskole, eller ved overgang til 

en ungdomsuddannelse kan medtage bevilgede it-hjælpemidler. Muligheden for at 

medtage og anvende bevilgede it-hjælpemidler er underlagt en tidsmæssig be-

grænsning på tre måneder, og elevens ret til at medtage et bevilget hjælpemiddel 

vedrører specifikt it-hjælpemidler. 

 

Tabel 3.3.11.6: Økonomiske konsekvenser af adgang til specialpædagogisk bistand i 

overgange 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 1,4 3,6 3,6 3,6 

 
Ad 58) Ændring af lov om folkeskolen (styrket praksisfaglighed) 

Med loven indføres et obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse som eleverne 

skal aflægge prøve i, projektopgaven i 9. klasse kan gøres mere praksisfaglig og ele-

verne får ret til at komme i erhvervspraktik i 8. og 9. klasse. For mere detaljeret be-

skrivelse af de økonomiske kosekvenser af loven henvises til Supplementskrivelse 3-

3 vedr. folkeskolen. 

 

Tabel 3.3.11.7: Økonomiske konsekvenser af loven om styrket praksisfaglighed 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0 5,1 35,1 35,1 

 
Ad 59) Ændring af lov om folkeskolen (aftale om justering af folkeskolen) 

Med loven justeres fagrækken, der foretages et kvalitetsløft af den understøttende 

undervisning, skoleugens længde justeres og mulighederne for at fravige reglerne 

om mindst varighed af undervisningstiden implementeres, skolebestyrelsernes kom-

petence ifb. ansættelse af skoleledere styrkes, det gøres muligt at lave toårig valgpe-

riode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser og kompetencedækningsmål-

sætningen justeres. For mere detaljeret beskrivelse af de økonomiske kosekvenser 

af loven henvises til Supplementskrivelse 3-3 vedr. folkeskolen. 

 
Tabel 3.3.11.8: Økonomiske konsekvenser af Justering af folkeskoleaftalen 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 79,0 195,1 195,1 195,1 

 
Ad 60) Ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om 

vejledning om uddannelse og erhvervs samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 

mv. samt forskellige andre love  

Med loven gives kommunalbestyrelsen mulighed for at indgå overenskomst med er-

hvervsskolerne om afvikling af valgfag på erhvervsskolerne, erhvervsskolerne får 

mulighed for at afvikle valgfag på folkeskoler, kommunerne forpligtes til at udarbejde 

en plan til brug for vejledningen i 8. og 9. klasse for indsatser relateret til elevernes 

valg af ungdomsuddannelse, eleverne skal uddannelsesparathedsvurderes til alle tre 

ungdomsuddannelser uanset elevernes valg af uddannelse og kommunernes forlig-

tes til at reagere på søgstal til erhvervsuddannelser, hvis niveau falder til under 10 

pct. For mere detaljeret beskrivelse af de økonomiske kosekvenser af loven henvises 

til Supplementskrivelse 3-3 vedr. folkeskolen. 

 

Tabel 3.3.11.9: Økonomiske konsekvenser af loven 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 6,1 15,1 15,1 15,1 
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Ad 61) Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 om konkreti-

sering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen af juni 2014. 

I aftale om kommunernes økonomi for 2015 var der enighed om at realisere et initativ 

om etablering og drift af en brugerportal for folkeskolen. Det blev aftalt at etable-

ringsomkostningerne blev afholdt af staten, mens driftudgifterne deles mellem stat og 

kommune, hvor kommunernes andel finanseres ved reduktion i bloktilskuddet. Sagen 

drejer sig regulering af blokstilskuddet for kommunerne i 2022. 

 

Tabel 3.3.11.10: Økonomiske konsekvenser drift af brugerportal 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt    0,2 

 

Ad 62) Flere lovændringer for en ny forberedende grunduddannelse 1) 

Som led i reformen af de forberedende tilbud oprettes der en ny forberedende 

grunduddannelse (FGU). FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående 

faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse 

eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende 

forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) 

og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende 

voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). 

 

Da reformen har en skæv udgiftsprofil i overslagsårene, reguleres bloktilskuddet i 

2022 med samlet set -29,5 mio. kr. Der henvises til Budgetvejledning 2019 og 2020, 

skrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration for en nærmere beskrivelse af sagen.  

 

Tabel 3.3.11.11: Økonomiske konsekvenser af Forberedende grunduddannelse 

2020-pl, mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Forberedende grunduddan-

nelse 

- - -  -21,2  

Øvrige overførsler i alt - - - -21,2 

Service - - - -8,3 

I alt - - - -29,5 

 

 

3.3.12 Kulturministeriet 

 
Ad 63) Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, 

lov om social pension og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om 

fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.). 1). 

Folketinget har ifm. udmøntning af medieforliget fra marts 2018 vedtaget et lov-

forslag, hvor der fra 2019 bl.a. indføres en årlig mediecheck til folkepensionister og 

førtidspensionister efter nærmere regler. Lovændringen medfører merudgifter for 

Udbetaling Danmark (UDK), som kommunerne finansierer via administrationsbidra-

get. Regeringen og KL har på den baggrund opnået enighed om, at kommunernes 

bloktilskud reguleres med 4,8 mio. kr. i 2019 faldende til 0,3 mio. kr. i 2022 og frem. 

For en mere detaljeret beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af loven henvises 

til supplementsskrivelse 6-4 vedr. administration og IT.  

 

Tabel 3.3.12.1: Økonomiske konsekvenser af indførsel af mediecheck 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 4,8 0,6 0,6 0,3 
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Ad 64) Ændring af lov om biblioteksvirksomhed (Kommunalt ansvar for en 

række opgaver vedrørende den nationale bibliotekskatalog)  

Folketinget vedtog i april 2019 en ændring af biblioteksloven. Ændringen giver kom-

munerne det fulde ansvar for driften af det data- og IT-system, der danner grundlag 

for den daglige drift af bibliotekerne. Som konsekvens heraf overtager kommunerne 

det fulde ejerskab af DBC A/S samt driftsudgifterne til en række funktioner svarende 

til 41,6 mio. kr. årligt (20-pl) fra 2020 og frem. 

 

For en mere detaljeret beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af loven henvises 

til supplementsskrivelse 3-4 vedr. fritid og kultur.  

 

Tabel 3.3.12.2: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om biblioteksvirksom-

hed 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0 41,6 41,6 41,6 

 

 
3.3.13 Miljø- og Fødevareministeriet 

 
Ad 65) Lov nr 467 af 14/05/2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Indfas-

ning af kvælstof til akvakulturerhvervet) samt bekendtgøelse. 

Lov nr. 467 af 14. maj 2018 med tilhørende bekendtgørelse skaber mulighed for, at 

visse akvakulturvirksomheder kan tildeles en supplerende mængde kvælstof og der-

med øge deres produktion af fisk. Sagen er nærmere omtalt i budgetvejledningsskri-

velse 03, Budgetvejledning 2020. 

 

Det vil være godkendelsesmyndigheden, som i forbindelse med en konkret godken-

delsesbehandling, skal ansøge Miljøstyrelsen om adgang til kvælstof fra puljerne. 

Kompensationen til kommunerne for arbejdet med ansøgningerne fremgår af neden-

stående tabel. 

 

Tabel 3.3.13.1: Økonomiske konsekvenser af lov om ændring af lov om miljøbeskyt-

telse (Indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet) 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 1,0 0,2 0,5 0,0 

 

Ad 66) Bekendtgørelse nr 92 af 06/02/2018 om tilskud til projekter om etable-

ring af konstruerede Minivådområder 

Med bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2018 kan Landbrugsstyrelsen give tilsagn 

om tilskud til etablering til anlæg af minivådområder. Hensigten er at forbedre vand-

miljøet ved en reduktion af kvælstoftilførslen til vandmiljøet. Anlæggene kræver 

kommunernes medvirken, herunder til hjælp ved forespørgsler fra ansøger og op-

landskonsulenter og til godkendelse efter gældende regler. Sagen er nærmere omtalt 

i budgetvejledningsskrivelse 03, Budgetvejledning 2020. 

 

Der er kun forhandlet kompensation til kommunerne for ansøgninger indsendt i peri-

oden frem til og med 2020. Kompensationen for merudgifterne fremgår af nedenstå-

ende oversigt: 

 

Tabel 3.3.13.2: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse om tilskud til projekter 

om etablering af konstruerede Minivådområder 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 3,8 4,6 1,4 0,0 

 



 Budgetvejledning 2020 

 Skrivelse 3-2 

Redaktionen sluttet den 19. september 2019 

 

  

  

 

 

40 

 

Ad 67) Vejledning. Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser 

Det indgår i planloven, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for na-

turbeskyttelsesinteresserne og Grønt Danmarkskort. Vejledningen om Grønt Dan-

markskort og naturbeskyttelsesinteresser beskriver bl.a. rammerne for kommunernes 

arbejde med udpegning af områder til brug for Grønt Danmarkskort. Sagen er nær-

mere omtalt i budgetvejledningsskrivelse 03, Budgetvejledning 2020.  

 

Tabel 3.3.13.3: Økonomiske konsekvenser vejledning om Grønt Danmarkskort og 

naturbeskyttelsesinteresser 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0,7 0,7 0,7 0,3 

 

Ad 68) Lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af kystbeskyttelsesloven (”én 

indgang”) 

Lovændringen medfører bl.a., at beslutningskompetencen ved etablering af kystbe-

skyttelsesanlæg samles hos kommunerne, og at sagsprocessen forenkles ved, at en 

række nødvendige dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning inkluderes i en 

samlet kystbeskyttelsestilladelse. Kommunernes kompenseres for de nye opgaver 

med 5,3 mio. kr. årligt (2019-pl), jf. nedenstående tabel. 

 

Tabel 3.3.13.4: Økonomiske konsekvenser af lov om ændring af kystbeskyttelseslo-

ven (”én indgang”) 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 5,3  5,4 5,4 5,4 

 
Ad 69) Bekendtgørelse nr 1021 af 06/07/2018 husdyrgodkendelsesbekendtgø-

relsen (nye emissionsfaktorer, nye anmeldeordninger m.v.). 

Ændringen af bekendtgørelsen indebærer bl.a. indførelse af en anmeldeordningen 

for opbevaringsanlæg til husdyrgødning. Ordningen reducerer kommunernes arbejde 

med miljøgodkendelser, som ellers ville være nødvendige ved etablering eller æn-

dring af opbevaringsanlæg. Sagen er nærmere omtalt i budgetvejledningsskrivelse 

03, Budgetvejledning 2020. 

 

Tabel 3.3.13.5: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse om godkendelse og 

tilladelse m.v. af husdyrbrug 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

 
Ad 70) Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellem-

store fyringsanlæg. 1). 

Baggrunden for bekendtgørelsen er et EU-direktiv (MCP-direktivet), der har til formål 

at nedbringe emissionen af SO2, NOx og støv (partikler) fra mellemstore fyringsan-

læg (1 – 50 MW). Sagen blev afklaret i forbindelse med lov- og cirkulære program-

met for 2017/2018, jf. budgetvejledningsskrivelse 03, Budgetvejledning 2019. 

 

Reguleringen på årets lov- og cirkulæreprogram skyldes, at det pemanente niveau 

for reguleringen af bloktilskuddet først opnås i 2030.  

 

Tabel 3.3.13.6: Økonomiske konsekvenser af miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt  -  - -  -0,1  
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Ad 71) Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 m.fl. med de ændringer, der 

følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i lov nr. 204 af 28. fe-

bruar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om god-

kendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørel-

sen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbe-

kendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). 1). 

Den 1. august 2017 trådte den nye lov om godkendelse af husdyrbrug i kraft. Med 

loven overgår reguleringen af arealer til generelle regler og er således ikke længere 

en del af kommunernes godkendelsesarbejde. Loven ændrer desuden reguleringen 

af anlæg, og implementerer VVM-direktivets bestemmelser om screening for VVM i 

dansk lov.  

 

Sagen blev afklaret i forbindelse med lov- og cirkulære programmet for 2017/2018, jf. 

budgetvejledningsskrivelse 03, Budgetvejledning 2019. Reguleringen på årets lov- og 

cirkulæreprogram skyldes, at det permanente niveau for reguleringen af bloktilskud-

det først opnås i 2025. 

 

Tabel 3.3.13.7: Økonomiske konsekvenser af ny husdyrregulering 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt  -  - -  -0,6  

 

Ad 72) Bekendtgørelse om forurening af jord, grundvand og overfladevand fra 

benzin- og dieselsalgsanlæg 

Bekendtgørelsen medfører bl.a. indførelse af underretningspligt ved konstatering af 

utæthed af olie- og benzinudskillere og ved udførelse af anlægsarbejder, når der øn-

skes anvendt ”gammel” teknologi. Det har betydning for kommunernes, da kommu-

nerne er tilsynsmyndighed på området.  

 

Tabel 3.3.13.8: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse om forebyggelse af 

forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 0,3  0,6 0,6 0,6 

 

Ad 73) Drift og vedligeholdelsesudgifter til IT-system Byg og Miljø, BOM - 

(stjerne-regulering af pkt. 299 LCP13/14).  

KL og Miljøstyrelsen indgik i 2013 en aftale om udvikling af et virksomhedsmiljø-

modul i Byg og Miljø (BOM), således det kunne udgøre ansøgningsdelene af det så-

kaldte PDE-projekt. Der blev i den forbindelse indgået en aftale om finansiering af 

udvikling og drift fra 2015 og fremefter, samt at aftalen skulle genforhandles, når ud-

viklingsforløbet var afsluttet. På den baggrund er KL og Miljøstyrelsen blevet enige 

om, at regulere lov- og cirkulære-programmet med -0,2 mio.kr. årligt fra 2019, da ud-

gifter til drift og vedligehold har været lavere end først aftalt. 

 

Tabel 3.3.13.9 : Økonomiske konsekvenser af BOM 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

 

Ad 74) Bekendtgørelse om vandråd 

I forbindelse med forberedelsen af indsatsprogrammet for vandområdeplanerne for 

2021-2027 skal kommunerne under inddragelse af vandråd give bidrag til indsats-

programmet for den fysiske vandløbsrestaureringsindsats. Opgaven har samme ka-

rakter, som da kommunerne leverede forslag til indsatsprogrammet for vandløb i 

2014. 
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Kommunerne kompenseres for opgaverne med opstilling af bidrag til indsatspro-

grammet 2021-2027 og herunder for inddragelse af vandrådene med i alt 16 mio. kr. 

(2019-pl), jf. tabellen. 

 

Tabel 3.3.13.10 : Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse om vandråd 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 7,5 8,7 0 0 

 

 

3.3.14 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 

 

Ad 75) Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene 

boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområ-

der, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvis-

nings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet 

m.v.) 1). 

Folketinget har vedtaget en række lovændringer, der implementerer parallelsam-

fundsudspillet. Her er 10 kommuner og 15 områder karakteriseret som hårde ghetto-

er, og har skullet udarbejde udviklingsplaner, der skal godkendes af Trafik-, Bygge- 

og Boligstyrelsen. Herefter følger arbejdet med den fysiske omdannelse af "de hår-

deste ghettoområder". Der er omkostninger i en række kommuner forbundet med 

udarbejdelse og implementering af udviklingsplanerer. Udgifterne vil primært falde i 

de første år efter forslagets ikrafttræden, dvs. i 2019, 2020 og 2021. Målet er, at der 

ingen hårde ghettoer er i 2030, hvorfor udgifterne vil forsvinde.  

 

Tabel 3.3.14.1 : Økonomiske konsekvenser vedr. ghettoinitiativerne 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt 27,0 9,2 8,2 3,1 

 

Ad 76) Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgif-

ter på vejtransportområdet 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har hævet gebyret for chaufføruddannel-

sesbeviser, der er hjemlet i lov om godskørsel, udmøntet i bekendtgørelse om kvalifi-

kationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, og som reguleres i Trafik-, Byg-

ge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelse på vejtransportområdet. Dette udløser 

en merudgift for kommunerne, som kompenseres jf. nedenstående tabel. Se i øvrigt 

sektorskrivelsen for 2020 for uddybende forklaring.  

 

Tabel 3.3.14.2: Forhøjet gebyrsats for chaufføruddannelsesbeviser 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Gebyrsats for chaufføruddannelsesbeviser 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 
3.3.15 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Ingen sager med beløb på LCP 2018/19. 

 

3.4 Bemærkninger til andre reguleringer 

Ad 77) Balancetilskud 

Kommunernes balancetilskud udgør i 2020 -14.872,7 mio. kr. Balancetilskuddet sik-

rer i det enkelte år balance mellem kommunernes samlede udgifter og indtægter ud 

fra en samlet opgørelse af disse. Balancetilskuddet er i 2020 negativt, hvilket skyl-
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des, at kommunernes samlede forventede indtægter, herunder skat og bloktilskud i 

2020 er højere end de forventede udgifter, herunder service, anlæg og overførsler. 

 

Ad 78) Ensretning af lønudgifter til løntilskud 

I forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2019 aftalte regeringen og 

KL at forenkle registreringen af kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet. 

Dette indebærer en sanering af den kommunale kontoplan. Saneringen af kontopla-

nen betyder blandt andet, at udgifter til løntilskud samles på funktion 5.68.94. I for-

længelse heraf harmoniseres reglerne vedr. lønudgifter ved ansættelse i løntilskud i 

kommunen, således at udgifter hertil fremover registreres på 5.68.95. Det betyder 

også, at alle udgifterne hertil fremover vil være omfattet af servicerammen. I den for-

bindelse løftes servicerammen med 27,7 mio. kr. fra 2020 og frem. Der kan læses 

yderligere om saneringen af kontoplanen i Budgetvejledning 2020 Skrivelse 5-6 vedr. 

beskæftigelse og integration afsnit 2.4. 

 

Ad 79) Ligedeling af børne- og ungeydelsen 

Udbetaling Danmark (UDK) har efter aftale med Skatteministeriet igangsat et udvik-

lingsarbejde i foråret 2019 om at indrette deres systemer i overensstemmelse med et 

lovforslag om deling af børne- og ungeydelsen, selv om forslaget endnu ikke var 

stadfæstet. Det fremsatte lovforslag blev trukket tilbage i foråret som følge af politisk 

ønskede ændringer. Kommunerne bliver i 2019 kompenseret med 6,2 mio. kr. for de 

udgifter UDK har afholdt indtil juni. Et ændret lovforslag forventes fremsat i det nye 

folketingsår. De økonomiske konskvenser heraf håndteres ifm. separat sag på LCP 

2019/20. Sagen er kodet som service. 

 

Ad 80) Overtagelse af E&E 1) 

Det er forudsat, at kommunerne afgiver opgaver forbundet med beregning og op-

krævning af ejendomsskat fra skatteåret 2021, jf. boligforliget fra 2017. Der er som 

led i en særskilt forhandling om salg af it-systemet Ejendsomsskat og Ejendomsbi-

drag (E&E) opnået enighed om de kommunaløkonomiske mindreudgifter til drift af it-

området som følge af den forudsatte afgivelse. De opgjorte beløb svarer til de skøn-

nede driftsudgifter KOMBIT ville have opkrævet fra kommunerne, hvis KOMBIT hav-

de færdigudviklet systemet og sat det i drift inklusive dobbeltdrift i 2020. Fra 2029 og 

frem dæmpes de forudsatte afgivne udgifter til -18,6 mio. kr. (20-pl). Sagen er kodet 

som service. 

 

Tabel 3.4.1: Økonomiske konsekvenser vedr. overtagelse af E&E 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

I alt - -17,6 -35,2 -34,2 

 

Ad 81) VISO 

VISO (Den Nationale Videns- og SpecialrådgivningsOrganisation) blev oprettet i for-

bindelse med opgave- og strukturreformen. Finansieringen af VISO indgik som en 

del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet i forbindelse 

med opgave- og strukturreformen. Det blev i den forbindelse aftalt, at eventuelt ufor-

brugte midler skal tilbageføres til kommunerne. De tilbageførte midler vedrører for-

bruget to år tidligere. Midlerne, der tilbageføres i 2020 vedrører derfor forbruget af 

VISO-ydelser i 2018. Kommunerne skal i 2020 betale yderligere 19,8 mio. kr. (20-pl). 

 

Ad 82) Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 1) 

Der foretages en række tekniske ændringer vedr. forberedende grunduddannelse. 

Der kan læses mere herom i Budgetvejledning 2020 Skrivelse 5-6 vedr. beskæftigel-

se og integration afsnit 3.3. 
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Tilpasningerne sker da rekvireret aktivitet i DUT-sagen på LCP 17/18 blevet kodet 

som service, men dækker over driftsudgifter til aktivering mv., derfor opjusteres ser-

vice-rammen som konsekvens heraf. Dertil kommer ændrede forudsætninger som 

konsekvens af overgangsordningerne for produktionsskoleforløb, EGU og KUU. 

 

Tabel 3.4.2: Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 

mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Produktionsskoler -  14,4   2,6  - 

Forberedende grunduddannelse -  -52,0   -21,9   -3,8  

Fejl vedr. rekvireret aktivivtet  32,5   80,0   80,0   80,0  

I alt  32,5   42,4   60,6   76,2  

 

Ad 83) Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sund-

hedsuddannelserne (Aftale om finansloven for 2019) 

Med finansloven for 2019 blev der som en del af rekrutteringsdagsordenen afsat 30 

mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Pengene bliver fordelt over bloktilskuddet, og skal 

blandt andet understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket 

praktikpladsvejledning, fokus på frafald mv. Finansieringen er dermed ikke perma-

nent, hvilket modsvarer, at aftalen alene er tidsbegrænset til 2 år og dermed skal 

genforhandles for 2022 og frem. Sagen er kodet som service. 

 

Ad 84) Synlighed og åbenhed om resultater (drift)  

Som følge af Synlighedsreformen udmøntes der i alt 16,1 mio. kr. i 2019 (19pl) til at 

understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af 

data i kommunerne. Det gælder fx til at understøtte nye digitale og datainformerede 

arbejdsgange ifm. med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget an-

vendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Tilsvaren-

de udmøntes der 17,6 mio. kr. i 2020 (20pl). Sagen er kodet som service.  

 

Ad 85) Tilbageførsel af VEU-opsparing 1) 

Der udmøntes 21 mio. kr. årligt de næste 10 år på bloktilskuddet med henvisning til 

midler, som kommunerne får retur i opsparede VEU-midler, som følge at der over en 

årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de fakti-

ske udbetalinger af VEU-godtgørelse. Spørgsmålet om anvendelsen af midlerne ind-

gik i OK18. Der blev i den forbindelse indgået en forståelse mellem FOA og KL om, 

at hovedparten af midlerne anvendes til udgifter til videreuddannelse fra social- og 

sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent, mens en mindre del kan anvendes 

midlertidigt til et løntillæg til social- og sundhedshjælpere, der har færdiggjort uddan-

nelsen til social- og sundhedsassistent. Der er med udmøntningen i bloktilskuddet 

afsat finansiering, men ikke særskilt serviceramme hertil. 

 

Ad 87) Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere kommunal 

medfinansiering af digital infrastruktur) 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at næste generation MitID, Nem-

Log-in og Digital post medfinansieres af kommunerne med 47,6 mio. kr. i 2020. Mid-

lerne skal gå til at fremtidssikre Danmarks digitale infrastruktur. Sagen er kodet som 

service. 

 

Ad 88) Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstra-

tegi 2016-2020 1) 

Punktet vedrører en ændret finansieringsprofil for kommunernes medfinansiering af 

den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, hvor medfinansieringen i 2020 nedjuste-

res med 0,2 mio. kr. Derudover nedjusteres medfinansieringen i 2022 med 0,6 mio. 

kr. Neddjusteringen af den kommunale medfinansiering indebærer, at såvel den 
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kommunale serviceramme som finansiering opjusteres tilsvarende. Sagen er kodet 

som service. 

 

Ad 89) Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (Na-

tional Serviceplatform og Fælles Medicinkort) 

Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne med-

finansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) 

og Fælles Medicinkort (FMK).  

 

Reguleringen på årets aktstykke vedrører en ny profil for 2020 på 20,3 mio. kr. Den-

ne post skal ses i sammenhæng med posten "Finansiering af MEDCOM løsninger" 

(pkt. 90) på 4,0 mio. kr., da MEDCOM tidligere indgik med FMK og NSP undet ét. 

Summen af pkt. 89 og 90 på årets aktstykke er 24,3 mio. kr. (20pl). Sagen er kodet 

som service. 

 

Ad 90) Kommunal medfinansiering af MedCom løsninger 

Se tekst under pkt. 89 " Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundheds-

området (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)". Sagen er kodet som 

service. 

 

Ad 91) Videreførsel af Center for Offentlig Innovation 

Med økonomiaftalen for 2020 er regeringen og KL enige om at finansiere Center for 

Offentlig Innovation med 4,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021. I 2022 føres 4,1 

mio. kr. tilbage til kommunerne. Sagen er kodet som service. 

 

Ad 92) Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsas-

sistentelever i kommunerne (To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til 

social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk 

assistent for 2020-2021) 

Som en del af praktikpladsaftalen 2020-2021 for bl.a. sosu-assistentuddannelsen er 

det aftalt, at kommunerne fra den 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesan-

svar for sosu-assistentelever. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og 

gælder for elever, der ansættes efter den 1. januar 2020. Sagen har stigende profil, 

idet kommunernes overtagelse af ansvaret først i 2022 vil være helt gennemført. Sa-

gen er nærmere beskrevet i supplementsskrivelserne 5.10 og 6.5. Sagen er kodet 

som service. 

 

Ad 93) Efterregulering af særlige pladser 

I forbindelse med oprettelsen af de særlige pladser i psykiatrien er kommunerne ble-

vet kompenseret over bloktilskud svarende til 37,8 mio. kr (2019 pl). Kompensationen 

er givet ud fra en forudsætning om etablering af 150 pladser. Eftersom der endnu ik-

ke er etableret 150 pladser efterreguleres bolktilskuddet. Sagen er kodet som ser-

vice. 

 

Ad 94) Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser (Sundhed i fremtiden) 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at styrke samarbejdet med cyber- 

og informationssikkerhed. Sundhedsektorens parter har i fællesskab udarbejdet en 

strategi i sektoren med 17 konkrete indsatser. Der er i 2019 afsat 2,5 mio. kr. til loka-

le indsatser vedr. cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet. Sagen er 

kodet som service. 

 

Ad 95) Helhedsplan for sklerose 

Sundheds- og Ældreministeriet har i april 2019 offentliggjort en helhedsplan for skle-

roseområdet. Med finansloven for 2018 og den såkaldte sundhedspulje, der løber 

frem til 2021, er der afsat i alt 38,7 mio. kr. til en helhedsplan for mennesker med 
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sklerose. Af disse midler afsættes 5,1 mio. kr. (20pl) i 2021 til kommunerne til en 

styrket indsats for mennesker med sklerose. Læs mere herom i Sundhedsskrivelsen 

4-2, afsnit 3.4. 
 

 

Ad 96) Pulje til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (Digitali-

seringsfonden) 

Med ØA19 aftalte regeringen, Danske Regioner og KL en digitaliseringsfond til stats-

lig medfinansiering af højt prioriterede projekter til styrket sammenhæng. Fonden 

etableres med 50 mio. kr. i 2018, hvoraf kommunerne modtog 25 mio. kr., hvilket 

samtidig indebar et løft i anlægsrammen i 2018. i ØA20 er der aftalt, at der udmøntes 

10 mio. kr. Midlerne indebærer et løft i anlægsrammen for 2019. 

 

De konkrete projekter aftales nærmere i Den nationale bestyrelse for sundheds-it og i 

relevant omfang Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. 

Dermed bliver der ikke tale om en egentlig ansøgningsproces eller tilsagnsgivning til 

de enkelte projekter, men i stedet en aftalebaseret udmøntning af midlerne til de pro-

jekter, hvor der kan sikres et investeringsafløb i 2019. Ved prioriteringen af projekter 

forudsættes regional og/eller kommunal medfinansiering og milepæle for udrulning. 

 

Ad 97) Tilbageførsel af fællesoffentlig opsparing 

I forbindelse med den politiske aftale mellem den tidligere regering, KL og Danske 

Regioner om digitaliseringspagten i marts 2019 har parterne aftalt at omprioritere 

strategimidler, der ikke får afløb i perioden 2019–2023, til finansiering af initiativer i 

digitaliseringspagten, som ligger i forlængelse af digitaliseringsstrategien. Der er i 

den forbindelse enighed om at tilbageføre i alt 15 mio. kr. til kommunerne i 2019-

2021 af ubrugte midler i det fællesoffentlige samarbejde i årene 2019-2021. Der til-

bageføres 9 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021. Sagen er kodet 

som service. 

 

Ad 98) Investeringsfond for nye teknologier og velfærdsløsninger 

Med ØA20 er der enighed mellem Regeringen, KL og Danske regioner om, at der 

etableres en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden 2019-2022, der skal sikre 

erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Investe-

ringsfonden skal medfinansiere en række signaturprojekter om kunstig intelligens. 

Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2019 og 11,1 mio. kr. i 2020. Sagen er kodet som finansie-

ring. 

 

Ad 99) Regulering af bloktilskud som følge af regulering af udviklingsbidraget 

som konsekvens af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet 

Som følge af Erhvervsfremmereformen reduceres kommunernes udgifter til udvik-

lingsbidrag for 2019. Udgifterne nedsættes svarende til en reduktion med 26 kr. pr. 

indbygger. Nedsættelsen af kommunernes udviklingsbidrag sker i forbindelse med 

12-delsafregningen i månederne oktober, november og december i 2019. Kommu-

nerne har ifm. bloktilskudsaktstykket for 2019 fået finansiering svarende til et udvik-

lingsbidrag på 135 kr. per indbygger. Som følge af et reduceret udviklingsbidrag op-

tages en midtvejskorrektion for 2019 på bloktilskudsaktstykket for 2020, hvor det 

kommunale bloktilskud reduceres. Sagen er kodet som finansiering. 

 

Ad 100) Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af 17. juni 

2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den 

kommunale skatteudskrivning 

Kommunerne hævede i 2019 de kommunale skatter med samlet 69,3 mio. kr. Rege-

ringen har i kraft af gældende lovgivning sanktioneret skattestigningen, idet der var 

forudsat en uændret skat for kommunernes under et i økonomiaftalen for 2019. Re-
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sultatet medførte individuelle sanktioner for i alt fem kommuner i 2019 til 2022, som 

de enkelte kommuners bloktilskud særskilt er sænket med. Den kollektive andel ud-

gør i 2020 og 2021 -34,7 mio. kr., mens beløbet for 2022 er -52,0 mio. kr., som 

kommunernes bloktilskud korrigeres for. Sagen er kodet som finansiering. 

 

 

 

Ad 101) Kommunal medfinansiering af ny finansieringsmodel for CPR-data 1) *) 

I økonomiaftalen for 2018 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om en ny 

finansieringsmodel for CPR-data på den kommende fællesoffentlige datafordeler. Of-

fentlige myndigheders betaling for CPR-data omlægges over fire år fra fakturering til 

finansiering over bloktilskuddet (for kommuenrnes vedkommende). Kommunernes 

bidrag udgør 3,5 mio. kr. i 2018 stigende til 13,3 mio. kr. i 2021. Det sidste indgår på 

sidste års aktstykke. I 2022-2023 er der ingen ændringer i profilen, hvorefter det re-

duceres til 11,7 mio. kr. i 2024 og 2025 (2017-pl). 

 

Ad 102) Generel UdstillingsLøsning 

Som led i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet blev med økonomiaftalen 

for 2018 indgået en aftale om, at SKAT skulle etablere en Generel Udstillings Løs-

ning, der stiller forskuds- og årsopgørelsesdata til rådighed for kommunerne samt 

UDK. Derved kan den nuværende KMD-løsning (KMD Indkomst og KMD Udbetaling) 

udfases. Kommunerne medfinansierer udviklingen af den nye udstillingsløsning med 

20 mio. kr. fordelt over 8 år. Med årets aktstykke justeres udgiftsprofilen mellem 2021 

og 2022. Sagen er kodet som service. 
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04/ BILAG 

Bilag 1: Meropgaver fordelt på enkeltregulering (aktstykke juni 2018) 

Nr. 2019 2020 2021 2022 S/L/Ø* 

4 0 0 0 -0,3 S 

5 0 0 0 -1,1 S 

6 2 0 0 0 S 

7 4,8 4,9 4,9 4,9 S 

8 0,8 1 1 1 S 

9 -5,2 -5,3 -5,3 -5,3 S 

10 36,1 53,6 53,6 53,6 S 

11 0 0 0 18,8 S/L 

12 1 2,4 2,4 2,4 S 

13 2 6,6 5,8 5 S 

14 0,3 1,8 2,9 2,9 S 

15 0 28,6 23,2 21,1 L 

16 0,8 0,8 0,8 0,8 S 

17 0 0 0 -3,9 S 

18 0 0 0 2,4 S 

19 0 0 0 2,9 S 

20 0 0 0 -5,2 S/L 

21 0 0 0 3,6 S/L 

22 0 0 0 -1,1 S 

23 4 5,4 5,4 5,4 S 

24 -3,7 -3,8 -3,8 -3,8 S 

25 3,7 7,7 7,7 7,7 S 

26 -0,6 -1,1 -1,1 -1,1 S 

27 -1 -2 -2 -2 S 

28 0,1 0,2 0,2 0,2 S 

29 9,7 0 0 0 S 

30 0 0 0 4,7 Ø 

31 0,2 0 0 0 Ø 

32 -4,4 -3 -3 -3 S 

33 0,3 0,5 0,5 0,5 S 

34 4,1 8,3 8,3 8,3 S 

35 5,6 7,9 7,9 7,4 Ø 

36 2,3 1,1 1 0,8 S 

37 27,1 33,4 33,4 33,4 S 

38 0 0 0 -1,5 S 

39 0 0 0 -0,2 Ø 

40 0 0 0 -30,2 L 

41 0 0 0 0,2 L 

42 -4,6 -7,6 -10,9 -11,8 L 

43 0,5 0,9 0,9 0,9 L 

44 0 0 0 0,8 L 

45 0 0 0 -59,4 L 

46 0 0 0 -158,7 L 

47 0 0 0 12,7 S/L 

48 0 -28 -37,9 -37,9 S/L 

49 0,4 0 0 0 S 
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50 0 0 0 344,2 L 

51 37,4 35,6 32,6 29,8 L 

52 20,2 55,8 70,2 70,2 S 

53 0 9,9 6,2 6,2 S 

54 0,1 0 0 0 S 

55 0,4 0,1 0,1 0,1 S 

56 26,1 20,3 18,6 16,5 S 

57 1,4 3,6 3,6 3,6 S 

58 0 5,1 35,1 35,1 S 

59 79 195,1 195,1 195,1 S 

60 6,1 15,1 15,1 15,1 S 

61 0 0 0 0,2 S 

62 0 0 0 -29,5 S/L 

63 4,8 0,6 0,6 0,3 S 

64 0 41,6 41,6 41,6 S 

65 1 0,2 0,5 0 S 

66 3,8 4,6 1,4 0 S 

67 0,7 0,7 0,7 0,3 S 

68 5,3 5,4 5,4 5,4 S 

69 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 S 

70 0 0 0 -0,1 S 

71 0 0 0 -0,6 S 

72 0,3 0,6 0,6 0,6 S 

73 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 S 

74 7,5 8,7 0 0 S 

75 27 9,2 8,2 3,1 S 

76 0,1 0,1 0,1 0,1 S 

* S=Service, L=lovbundne, Ø=øvrige 
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Bilag 2: Nye sager på LC-programmet med profil ud over budgetover-

slagsårene  

 

Nedenstående sager har en profil ud over budgetoverslagsårene på aktstykket. I sid-

ste søjle i nedenstående tabel ses ændringen i kompensationen fra 2022-2023, hvil-

ket er det beløb, der vil blive lagt ind på aktstykket i 2020. Det er altså den marginale 

ændring, der fremgår af søjlen akt. juni 2020 (for 2023). Ud over disse sager er der 

sager fra tidligere års lov- og cirkulæreprogrammer, der fortsat har konsekvenser ud 

over budgetoverslagsårene. Disse sager er ikke medtaget her. 

 

Tabel 4.2: Nye sager på lov- og cirkulæreprogrammet med profil ud over budget-

overslagsårene 

 

Akt. Juni 2020

Nr. 2019 2020 2021 2022 2023

(19-pl) (20-pl) (20-pl) (20-pl) (20-pl)

7 4,8 4,9 4,9 4,9 1,5

17 - - - -3,9 -3,3

18 - - - 2,4 0,6

19 - - - 2,9 2,7

20 - - - -5,2 -3,4

21 - - - 3,6 2,6

22 - - - -1,1 -1,2

30 - - - 4,7 2,6

31 0,2 - - - -

40 - - - -30,2 0,2

41 - - - 0,2 0,2

44 - - - 0,8 0,8

45 - - - -59,4 -53,0

46 - - - -158,7 126,3

47 - - - 12,7 -220,5

50 - - - 344,2 84,1

51 37,4 35,6 32,6 29,8 -2,3

62 - - - -29,5 -

70 - - - -0,1 0,6

71 - - - -0,6 -0,2

75 27 9,2 8,2 3,1 -

Aktstykke sept. 2019
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05/ KONTAKTPERSONER 

Mette Rosenbeck, mtr@kl.dk, 3370 3895 

Steffen Mølgaard Hansen (beskæftigelse), stmh@kl.dk, 3370 3429 
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