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01/ GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL  
SKRIVELSEN 

I denne vejledning gives en nærmere beskrivelse af den endelige fastsættelse af 
bloktilskuddet for 2020. Ligeledes beskrives den foreløbige fastsættelse for 2021 
samt efterfølgende år. SKRIVELSEN ER MED FORBEHOLD FOR FINANSUD-
VALGETS ENDELIGE GODKENDELSE AF AKTSTYKKET, som forventes den 25. 
juni 2020. 
 
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 og afsnit 3.2 gennem-
går de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet, og afsnit 3.3 beskriver de 
andre reguleringer på aktstykket. Bemærk, at afsnittet om beskæftigelsestilskuddet 
er udgået, idet dette er afskaffet som selvstændig post fra og med 2021. 
 
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 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration. 
 
Endelig opgørelse af bloktilskuddet for 2020 
Bloktilskuddet for 2020 er endeligt opgjort til 67.766,0 mio. kr. Bloktilskuddet er 
3.798,2 mio. kr. højere i forhold til sidste års foreløbige udmelding for 2020, som lød 
på 63.967,8 mio.kr. I løftet af bloktilskuddet for 2020 indgår både midtvejsregulering 
af overførsler og PL på samlet 1,9 mia. kr., kompensation for merudgifter som følge 
af COVID19 på 1,4 mia. kr., jf. afsnit 3.3 hhv. pkt. 64 og 84, og meropgaver i regi af 
DUT på 0,5 mia. kr., jf. afsnit 3.2 og en række andre reguleringer, beskrevet i afsnit 
3.3. Kompensation for udgifter til centralt indkøbte værnemidler ifm. COVID19 er gi-
vet separat. 
 
Bloktilskuddet for 2021 
Bloktilskuddet for 2021 er foreløbigt opgjort til 92.216,6 mio. kr. I tabel 1.1 ses hvor-
dan reguleringen af bloktilskuddet for 2021 i forhold til sidste års aktstykke er sam-
mensat. De 79.480,4 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 2021 
Mio. kr. (2021-pl) 2021 
Overført bloktilskud fra sidste år 79.480,4 
Pris- og lønregulering 1.192,2 
Budgetgaranti 21.992,5 
Lov- og cirkulæreprogram -1.975,0 
Balancetilskud -8.198,9 
Andre reguleringer -274,7 
I alt foreløbigt bloktilskud 92.216,6 
 
 

Skrivelsen er med for-
behold for at aktstykket 
pr. juni 2020 tiltrædes 

Skrivelsens indeholder 3 
afsnit 

Bloktilskuddet for 2020 
er hævet med 3,8 mia. 
kr. 

Bloktilskud for 2021 er 
foreløbigt opgjort til 
92.216,6 mio. kr. 
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02/ MEROPGAVER FORDELT PÅ SERVICE,  
LOVBUNDNE OG ØVRIGE REGULERINGER 

Dette afsnit skal give et overblik over ændringerne på årets aktstykke, bilag 1, som 
dels indeholder meropgaverne på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), dvs. DUT-
reguleringer, og dels andre reguleringer, som er nævnt sidst på aktstykket. 
 
Alle meropgaver på lov- og cirkulæreprogrammet er opgjort i tabel 2.1. Her indgår 
ikke opgaveændringer under budgetgarantien, idet kun opgaveændringer på ser-
viceområderne samt de overførsler, der ikke er budgetgaranterede er skilt ud. For 
sager under budgetgarantien henvises til afsnit 3.1 samt Skrivelse G.3-3 ”Budgetga-
ranti og øvrige overførsler” for 2021. Sager, der er opført under ’andre reguleringer’ 
og vedrører service, er heller ikke indregneti tabel 2.1.  
 
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 2019/20 fordelt efter service, 
lovbundne og øvrige reguleringer 

Mio. kr. 

2020 2021 2022 2023 
(B20-
R20) 

(B20-
B21) 

Ændring 
ifht. 2021 

Ændring 
ifht. 2022 

 2020-pl  2021-pl  2021-pl  2021-pl 
.(1) .(2) .(3) .(4) 

Meropgaver service 112,2 122,6 -19,6 -2,2 
Meropgaver lovbundne 543,6 -199,5 -33,3 -132,9 
Meropgaver I alt  655,8 -76,9 -52,9 -135,1 
Øvrige reguleringer -105,7 -1898,1 -41,6 -33,0 
Lov- og cirkulæreprogrammet 550,1 -1975,0 -94,5 -168,1 
 
Årets lov- og cirkulæreprogram kan opdeles i tre kategorier (søjle 2): 

• Meropgaver vedrørende serviceområderne fra budget 2020 til budget 2021. 
• Meropgaverne vedrørende de lovbundne områder fra budget 2020 til budget 

2021. 
• Øvrige reguleringer, der ikke medregnes som meropgaver 
 

På serviceområderne er meropgaverne på aktstykket for juni 2020 vedrørende 
B2020-B2021 opgjort til 122,6 mio. kr. På de lovbundne områder er meropgaverne 
opgjort til -199,5 mio. kr. Herudover indgår på LCP nogle sager, hvor reguleringen 
hverken er på service- eller  overførselsudgifter. Det drejer sig i år især om refusi-
onsomlægningen på det specialiserede socialområde, hvor kommunerne er forudsat 
fremover at få en større refusionsindtægt. Sagen er beskrevet i afsnit 3.2.8. 
 
I alt medfører årets lov og cirkulæreprogram meropgaver på aktstykket på -1.975 
mio. kr. Den enkelte regulering fremgår af aktstykkets bilag 1, som er indsat i afsnit 3. 
 
Når det oprindelige budget 2020 skal korrigeres for meropgaver i forhold til budget 
2021, skal der foruden meropgaverne fra årets aktstykke medregnes eventuelle mer-
opgaver fra de to tidligere års aktstykker. 
 
  

Tre kategorier af regule-
ringer på LCP 

Meropgaver for i alt  
-1975,0 mio. kr. 
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Tabel 2.2: Meropgaver vedrørende B2020-B2021 fordelt på service og lovbundne 
udgifter på LCP på aktstykkerne 2018, 2019, 2020 (forventet) 

Mio. kr. i 2021-pl 
 Juni 
2018 

 Sept. 
2019 

 Juni. 
2020 I alt  

B20-B21 B20-B21 B20-B21 B20-B21 
Meropgaver service 233,7 17,0 122,6 373,3 
Meropgaver lovbundne 78,6 -11,7 -199,5 -132,6 
Meropgaver i alt  312,3 5,3 -76,9 240,7 
Øvrige reguleringer 2,3 0,0 -1898,1 -1895,8 
Lov- og cirkulæreprogrammet  314,6 5,3 -1975,0 -1655,1 
 
Ud over servicemeropgaverne fra årets aktstykke på 122,6 mio. kr. skal tillægges 
samlede meropgaver på service på 250,7 mio. kr. vedrørende tidligere år. Dette 
kommer af de 233,7 mio. kr. i skæv DUT fra aktstykket 2018 og de 17 mio. kr. i skæv 
DUT fra aktstykket 2019. Den samlede meropgavekorrektion af det oprindelige bud-
get 2020 på serviceområderne bliver derfor 373,3 mio. kr. Meropgaverne i tabel 2.2 
er opgjort efter samme principper som tabel 2.1. 
 
På de lovbundne områder mindskes opgaverne samlet set med -132,6 mio. kr. i 
2021. Ændringerne indgår i overførselsskønnet i økonomiaftalen.  
 
Foruden meropgaverne på Lov- og Cirkulæreprogrammet, ligger der en række mer- 
og mindreopgaver under ’Andre Reguleringer’ i aktstykkets bilag 1. Sidstnævnte er 
uddybet i afsnit 3.3. I tabel 3.2 nedenfor er de samlede reguleringer på årets aktstyk-
ke opstillet, opdelt på service hhv. øvrige (både lovbundne og øvrige reguleringer). 
 
Tabel 2.3: Meropgaver i aktstykket, juni 2020, bilag 1, LCP og andre reguleringer i 
2020 og 2021  

Mio. kr. 

2020 2021 
(B20-R20) (B20-B21) 

 2020-pl  2021-pl 
.(1) .(2) 

Meropgaver service -879,9 118,0 
   På LCP 112,2 122,6 
   I Andre reguleringer på aktstykket -992,1 -4,6 
Øvrige reguleringer (kun finansieringseffekt)  4.678,1 -10.566,5 
   På LCP 437,9 -2.097,6 
   I Andre reguleringer på aktstykket* 4.240,2 -8.468,9 
Reguleringer i alt 3.798,2 -10.448,5 
* Inkl. balancetilskuddet. Bemærk, at beløbet til COVID19-udgifter indgår her; se pkt. 
84 og 85 i afsnit 3.3. 
 

Samlet LCP-
meropgavekorrektion på 
service på 373,3 mio. kr. 
for 2021  

LCP og Andre regulerin-
ger fjerner samlet 10,5 
mia. kr. fra bloktilskud-
det i 2021  
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03/ BESKRIVELSE AF DE ENKELTE REGULE- 
RINGER AF DET GENERELLE TILSKUD 

I det følgende gengives bilag 1 til aktstykke 2020 vedr. 2021. I det efterfølgende 
kommenteres hver post med afsæt i nummeret i tabellens første kolonne. Gennem-
gangen følger således opstillingen på akstykket.  
 
Det første afsnit, afsnit 3.1, gennemgår derfor reguleringer til budgetgarantien, afsnit 
3.2 gennemgår DUT-sagerne, dvs. reguleringerne på årets lov- og cirkulæreprogram, 
og afsnit 3.3. gennemgår reguleringerne under Andre Reguleringer på aktstykket. 
 
Bemærk at der er fortegnsfejl på den permanente regulering af budgetgarantien i 
2022 og 2023, hvilket slår igennem på summen for aktstykkets bilag 1. Tallene med 
fejl er fremhævet med gult i tabellen nedenfor. Finansministeriet vil rette fejlen i for-
bindelse med en økonomiaftale for 2022. 
 

Punkterne på aktstykket 
uddybes i afsnit 3.1-3.3 
nedenfor 

OBS. Fortegnsfejl i 
2022- og 2023-beløb i 
den permanente opregu-
lering af budgetgaranti-
en 
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  Bilag 1         

  Regulering af de generelle tilskud i kommuner-
ne         

  Mio. kr.  
Korrigeret 
pulje 2020 

(2020-pl) 

Foreløbig 
pulje 2021 

(2021-pl) 

BO 2022 
(2021-pl) 

BO 2023 
(2021-pl) 

  I. Overført tilskudspulje         

  
Kommune- og regionsaftalen 2020 vedr. 2021, 
overført tilskudspulje, jf. akt 162 af 16. septem-
ber 2019 

63.967,8 79.480,4 79.687,7 79.687,7 

  Pris- og lønregulering 2020-2021 - 1.192,2 1.195,3 1.195,3 

  I alt 63.967,8 80.672,6 80.883,0 80.883,0 

            

  II. Budgetgaranti         

1 Foreløbig regulering - 21.456,5 - - 

2 Efterregulering - -868,9 - - 

3 Permanent regulering - 1.404,9 -1.404,9 -1.404,9 

  I alt - 21.992,5 -1.404,9 -1.404,9 

            

  III. Lov- og cirkulæreprogram         

            

  Erhvervsministeriet         

4 Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 
om det digitale planregister Plandata.dk. *) 2,8 1,0 0,5 0,5 

5 
Lov nr. 1715 af 27. december 2018 om ændring 
af lov om planlægning (Strategisk planlægning for 
landsbyer)  

- - - -3,3 

6 

Lov nr. 134 af 25. februar 2020 om ændring af lov 
om planlægning, lov om midlertidig regulering af 
boligforholdene og lov om maritim fysisk plan-
lægning (Frist ved udlæg af sommerhusområder, 
kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarks-
kort, overførsel af fleksboligordningen og mulig-
hed for at vedtage planer eller meddele tilladelse 
m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan 
m.v.) 

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

  I alt 3,4 1,6 1,1 -2,5 

  Udlændinge- og Integrationsministeriet          

7 

Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om 
aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark, 
og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigel-
seskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp 
og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse 

- - - 9,4 
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af bestemmelsen om opholdstilladelse på bag-
grund af arbejdsmarkedstilknytning). 1) 

  I alt - - - 9,4 

            

  Social- og Indenrigsministeriet         

8 

Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende 
lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om 
social pension, lov om højeste, mellemste, forhø-
jet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 
og lov om social service (Højere supplerende 
pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for 
invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebeta-
ling for ophold i botilbud mv.). 1) 

- - - -3,5 

9 

Fastlæggelse af regulering for 2023 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) 

- - - 0,6 

10 
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende 
lov nr. 1613 af 22. december 2010 om loft over 
ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste. 1) 

- - - -3,6 

11 Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende 
lov nr. 628 af 11. juni 2010 om Barnets Reform. 1) - - - 2,7 

12 
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende 
lov nr. 286 af 28. marts 2012 om forhøjelse af 
ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. 1) 

- - - 2,7 

13 
Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende 
bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 
om støtte til køb af bil efter serviceloven. 1) 

- - - -1,2 

14 Lov nr. 615 af 14. maj 2020 om ændring af lov 
om socialtilsyn. 0,1 0,2 0,2 0,2 

15 

Lov nr. 136 af 25. februar 2020 om udsatte børn 
og unge og fuldbyrdelse af tvangsmæssige afgø-
relser om ændret anbringelsessted uden samtyk-
ke og lov nr. 137 af 25. februar 2020 om styrkelse 
af forældres retssikkerhed i anbringelsessager  

0,8 0,9 0,9 0,9 

16 Bekendtgørelse nr. 229 af 5. marts 2020 om da-
taindberetninger på socialområdet  0,3 0,5 0,5 0,5 

17 

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social 
service (Psykologbehandling til kvinder, der får 
ophold på krisecenter), fremsat den 16. april 
2020. 

2,6 5,4 5,4 5,4 

18 Genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjene-
ste efter servicelovens § 42 21,1 - - - 

19 
Genoptagelse af sager vedr. løn til pasning af 
nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 
efter servicelovens § 118 

0,2 - - - 

20 
L 197 Forslag til lov om ændring af lov om social 
service (Tilpasning af den centrale refusionsord-
ning), fremsat den 26. maj 2020. 1) 

- -1.950,8 -1.992,4 -2.028,0 

21 

L 193 Forslag til lov om ændring af lov om social 
service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til 
overvågning og støtte i forbindelse hermed om 
natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, 

30,0 60,9 60,9 60,9 
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stk. 3, i lov om social service i form af et kontant 
tilskud), fremsat den 20. maj 2020 *) 

  I alt 55,1 -1.882,9 -1.924,5 -1.962,4 

            

  Sundheds- og Ældreministeriet         

22 

L160 Forslag til Lov om ændring af sundhedslo-
ven og lov om klage- og erstatningsadgang inden 
for sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til 
de mest socialt udsatte borgere) og Bekendtgø-
relse om tandpleje (indførelse af nye bestemmel-
ser om socialtandpleje) 

40,0 60,9 60,9 60,9 

23 Landsdækkende screening for tyk- og ende-
tarmskræft (Kræftplan III) - - - 2,6 

  I alt 40,0 60,9 60,9 63,5 

            

  Beskæftigelsesministeriet         

24 

Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring 
af lov om social pension (Forhøjelse af folkepen-
sionsalder, indførelse af seniorførtidspension 
m.v. (tilbagetrækningsreform)). 

- - - 0,2 

25 
Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov 
om social pension (Harmonisering af regler om 
opgørelse af bopælstid for folkepension). 

- - - 0,3 

26 

Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om 
social pension, lov om Arbejdsmarkedets Til-
lægspension, lov om beskatningen af pensions-
ordninger m.v. og lov om retssikkerhed og admi-
nistration på det sociale område. (Skærpede krav 
til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere 
udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.). 

- - - 0,8 

27 
Lov nr. 920 af september 2012 om ændring af 
ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og 
personskatteloven (Skattereformen)  

- - - -53,5 

28 

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring 
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 
ansvaret for og styringen af den aktive beskæfti-
gelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om 
social pension og flere andre love (reform af før-
tidspension og fleksjob, herunder indførelse af 
ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntil-
skud m.v.) 1) 

- - - -222,5 

29 

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring 
af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere 
andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkor-
telse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af 
efterlønsbidrag m.v.). 

- - - 84,4 

30 

Lov nr. 125 af 6. februar 2019, Lov om ændring af 
lov om social pension og lov om højeste, mellem-
ste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspen-
sion m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, 
forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og 
førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for 
ægtefælles eller samlevers indkomst) Lovforslag 

- - - -2,3 
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nr. 135. 

31 

Lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring 
af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven 
og forskellige andre love (Enklere og skærpede 
sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre 
fejludbetalinger m.v.) 

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

32 
Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring 
af lov om social pension og forskellige andre love 
(Indførelse af seniorpension). 

-101,7 -222,5 -296,8 -257,4 

33 

Lov nr. 1420 af 17. december 2019 om ændring 
af lov om social pension, lov om højeste, mellem-
ste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspen-
sion m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om indi-
viduel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af 
grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene 
m.v.) 

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

34 

Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring 
af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaf-
felse af dokumentationskrav for fastholdelses-
fleksjob for seniorer) 

20,9 49,9 64,9 79,3 

35 
Bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om æn-
dring af bekendtgørelse om forsøg på beskæfti-
gelsesområdet 

4,1 2,1 2,1 2,2 

36 Bekendtgørelse nr. 1180 af 25. november 2019 
om en aktiv beskæftigelsesindsats -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

37 

Lov nr. 1123 af 19. november 2019 om ændring 
af lov om social pension, lov om højeste, mellem-
ste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspen-
sion m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie 
(Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og 
førtidspension og forøgelse af skattefri senior-
præmie) 

1,2 0,9 0,8 0,8 

38 

Lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om 
Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige 
andre love (Indførelse af obligatorisk pensions-
ordning for overførselsindkomstmodtagere og 
tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring 
af satsregulering af forskellige overførselsind-
komster) 

12,9 3,6 3,6 3,6 

39 Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et midler-
tidigt børnetilskud til visse forsørgere -6,6 -5,9 -5,1 -5,1 

40 
Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring 
af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæg-
gelse af første opfølgningssamtale m.v.) 

-38,2 -42,3 -42,3 -42,3 

41 
Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ændring af lov 
om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af 
opholdskrav for ret til dagpenge m.v.) 

6,8 10,9 11,8 11,8 

42 

Lov nr. 212 af 17. marts 2020 om ændring af lov 
om sygedagpenge (udvidet ret for arbejdsgiver til 
refusion og for selvstændige til sygedagpenge 
som følge af COVID-19) 

429,8 - - - 

43 

Lov nr. 275 af 26. marts 2020 om midlertidig for-
længelse af retten til sygedagpenge og § 3 i lov 
nr. 473 af 22 april 2020 med udvidelse perioden, 
hvor der sker en midlertidig forlængelse af syge-
dagpengeperioden 

163,7 - - - 

44 Lov nr. 473 af 22. april 2020 om forlængelse af 
12-månedersperioden i 225-timersreglen som 0,5 - - - 
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følge af COVID-19 

45 
Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspendering i 
anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og 
midlertidig suspendering af G-dage 

-20,8 -21,1 -10,6 - 

46 

Lov nr. 657 af 20 maj 2020 (Midlertidig periode 
med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der 
er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for 
lønmodtagere, der er pårørende til perioder, der 
er i øget risiko ved smitte med COVID-19 

57,0 - - - 

  I alt 527,1 -226,9 -274,1 -402,2 

            

  Børne- og Undervisningsministeriet         

47 Teknisk regulering af Forberedende Grundud-
dannelse - - - 2,3 

48 

Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. decem-
ber 2016 om ændring af lov om de gymnasiale 
uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gym-
nasiale uddannelser, grundforløb på tre måne-
der, centralt fastlagte studieretninger på de tre-
årige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske 
fag, styrket faglighed og almen dannelse og ny 
profil på hf-uddannelsen). 

-21,4 -21,7 -21,7 -21,7 

49 

Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 
2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om 
institutioner for almengymnasiale uddannelser 
og almen voksenuddannelse m.v. og lov om insti-
tutioner for erhvervsrettet uddannelse (Konse-
kvent indgriben over for dårligt præsterende fol-
keskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) 
og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af 
lov om folkeskolen, lov om friskoler og private 
grundskoler m.v., lov om social service og lov om 
en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprog-
prøver i udsatte boligområder og styrket foræl-
dreansvar gennem mulighed for standsning af 
børnecheck m.v.) 

28,0 33,6 30,7 30,7 

  I alt 6,6 11,9 9,0 11,3 

            

  Miljø- og Fødevareministeriet         

50 Efterregulering af kommunernes indsatsplanlæg-
ning efter vandforsyningslovens §13a. -208,3 - - - 

51 Vejledning nr. 43, 2020 om Kildeopsporing af Mil-
jøfarlige Forurenende Stoffer 1,0 - - - 

52 

Lov nr 1419 af 17. december 2019 om ændring af 
lov om vandforsyning m.v. (Obligatorisk kommu-
nal vurdering af boringsnære beskyttelsesområ-
der og pligt til indberetning m.v.) samt Bekendt-
gørelse nr 1476 af 17. december 2019 om vurde-
ring af boringsnære beskyttelsesområder og ind-
beretning 

12,3 12,5 12,5 - 

53 Bekendtgørelse nr. 239 af 16. marts 2020 om 
multifunktionel jordfordeling 10,0 - - - 
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54 
Bekendtgørelse nr. 247 af 19. marts 2020 om op-
hævelse af bekg. om kvælstof-indfasning til akva-
kulturer-hvervet 

-0,2 -0,5 - - 

55 Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 
om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1) - - - 0,6 

56 

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 tilla-
delse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelses-
bekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. 
juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgø-
relsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 
om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørel-
sen) 1) 

- - - -0,2 

  I alt -185,2 12,0 12,5 0,4 

            

  Transport- og Boligministeriet         

57 
Bekendtgørelse nr. 1055 af 23. oktober 2019 om 
ændring af bekendtgørelse om køretøjers største 
bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 

3,4 - - - 

58 
Bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 om æn-
dring af bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav 
til taxier mv.*) 

- 1,9 - - 

59 
Bekendtgørelse nr. 1526 af 12. december 2019 
om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og 
afgifter på vejtransportområdet 

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

60 
L 176 Forslag til lov om ændring af lov om midler-
tidig regulering af boligforholdene og lov om an-
delsboligforeninger og andre boligfællesskaber 

-0,6 -1,7 -2,6 -3,3 

61 L 178 Forslag til lov om ændring af lov om leje og 
lov om midlertidig regulering af boligforholdene. -2,1 -4,3 -4,3 -4,3 

  I alt 0,5 -4,3 -7,1 -7,8 

            

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet         

62 

Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring 
af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af af-
faldsadministrationsgebyret for virksomheder),  
Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 
om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. 
samt Bekendtgørelse nr. 1742 af 13. december 
2018 om affaldsdatasystemet. 

102,6 52,7 52,7 52,7 

  I alt 102,6 52,7 52,7 52,7 

            

  I alt, lov- og cirkulæreprogram 550,1 -1.975,0 -2.069,5 -2.237,6 
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  IV. Andre reguleringer         

63 Balancetilskud - -8.198,9 -   - 

64 Midtvejsregulering af overførsler m.v.  1.870,6 - - - 

65 Kommunal medfinansiering af den fællesoffentli-
ge digitale infrastruktur*)1) - -96,8 -88,6 -42,9 

66 Kommunal medfinansiering af Investeringsfon-
den - -15,0 - - 

67 Kommunal finansiering af det fælleskommunale 
digitaliseringsprogram 1) - -30,5 -30,5 -30,5 

68 Tværoffentlig effektivisering1)  - -5,0 -5,0 -5,0 

69 Kommunal medfinansiering af den fællesoffentli-
ge digitaliseringsstrategi 2016-20201) - - - 1,5 

70 Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal 
digitaliseringsstrategi 2016-2020 - 30,6 30,6 30,6 

71 Overtagelse af E&E1) - - - 1,1 

72 Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafor-
deleren 6,3 - - - 

73 Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr.  VISO - 4,3 - - 

74 Omlægning af offentlige myndigheders betaling 
for CPR-data (kommuner)1) - - - - 

75 Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister 
(ESR) - 98,7 98,0 97,2 

76 
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på 
sundhedsområdet (National Serviceplatform og 
Fælles Medicinkort m.fl.) 

- -24,2 - - 

77 Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-
infrastruktur på sundhedsområdet*) - -7,6 - - 

78 Forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk - -0,8 -0,8 -0,8 

79 Efterregulering af særlige pladser -1,8 - - - 

80 

Udbredelse af faste læger på plejecentre (Aftale 
om udmøntning af reserven til foranstaltninger 
på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 
2020-2023) 

15,0 5,1 - - 

81 Omlægning af det statslige tilskud til obligatori-
ske sprogprøver 17,1 25,9 25,9 25,9 

82 Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 2028 1) - - - - 

83 Teknisk regulering af Forberedende Grundud-
dannelse - - - 4,0 

84 Kompensation for de kommunale udgifter til 
håndtering af COVID-19  1.210,0 - - - 

85 
Kompensation for lokalt afholdte kommunale 
udgifter til indkøb af værnemidler til håndtering 
af COVID-19 

140,0 - - - 

86 

Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. 
lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af 
statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af 
den kommunale skatteudskrivning 

- -259,3 -259,3 -276,5 

87 Nedskrivning af likviditet i kommuner. Efterregu-
lering af DUT-sag. vedr. ændring af gymnasiale -9,1 - - - 
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uddannelser (Lov nr. 1716 af 27. december 2016) 

  I alt, andre reguleringer 3.248,1 -8.473,6 -229,7 -195,4 

            

  Total 67.766,0 92.216,6 77.178,9 77.435,9 

            

 
 

Det korrekte beløb for summen i 2022 ovenfor vil være 79.988,7 mio. kr. og i 2023 
79.854,9 mio. kr., når fortegnsfejlen i budgetgarantien rettes. 
 
Metodik vedrørende pris- og lønniveau i skrivelsen 
Det skal bemærkes, at bloktilskuddet for 2020 er opgjort i 2020-pl, mens 2021-2023 
er opgjort i 2021-pl i aktstykket. Samme metodik er anvendt i de efterfølgende kom-
mentarer til de enkelte reguleringer, med mindre andet er anført i bemærkningerne.
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3.1 Bemærkninger til budgetgarantien 
 
Ad 1) Foreløbig budgetgaranti for 2019-2021 
Den fremadrettede budgetgaranti skønnes over en to-årig periode med udgangs-
punkt i det seneste regnskab. I bloktilskuddet bliver der hvert år indlagt et permanent 
udgiftsniveau for budgetgarantien svarende til senest kendte regnskab, jf. den per-
manente opregulering nedenfor. Det betyder, at budgetgaranterede udgifter svaren-
de til senest kendte regnskab allerede er finansieret af bloktilskud. Den fremadrette-
de budgetgaranti skal derfor sikre finansiering til differencen mellem senest kendte 
regnskab og udgiftsskønnet i tilskudsåret.  
 
Der foretages en regulering på 21.456,5 mio. kr. af budgetgarantien 2019-2021 i 
bloktilskuddet for 2021, der afspejler væksten fra regnskab 2019 til det aftalte ud-
giftsskøn for 2021 jf. tabel 4. Beløbet lægges ikke permanent ind i bloktilskuddet. 
 
Tabel 3.1.1: Foreløbig budgetgaranti 2019-2021 
21-pl, mio. kr. R2019 A2021 Real vækst 

Kontant- og uddannelseshjælp          10.966,7           11.615,5                648,8  
Arbejdsløshedsdagpenge 

 
         14.682,1           14.682,1  

Revalidering (inkl. forrevalidering)               630,2                438,0              -192,3  
Kontantydelse                 -0,2                     -                      0,2  
Ledighedsydelse            2.423,8             2.759,0                335,1  
Førtidspension          24.881,3           27.856,9             2.975,6  
Seniorpension 

 
           1.931,1             1.931,1  

EGU                 65,3                    4,4                -60,9  
Ressourceforløb            2.913,0             2.863,4                -49,6  
Jobafklaringsforløb            2.621,2             2.311,1              -310,1  
Driftsudgifter til aktivering mv.            4.560,6             5.095,7                535,1  
Jobrotation                 44,6                  50,0                    5,4  
Løntilskud                115,2                523,9                408,6  
Personlig assistance 

 
              275,5                275,5  

Integration               608,6                880,3                271,7  
  Integrationsydelse              958,5               956,9                  -1,6  
  Driftsudgifter              731,6               707,4                -24,2  
  Resultattilskud             -614,5              -436,0               178,5  
  Grundtilskud             -467,0              -348,0               119,0  

Budgetgaranti i alt          49.830,3           71.286,8           21.456,5  
 
For en uddybning henvises til Budgetvejledning 2021 Supplementskrivelse 5-6 vedr. 
beskæftigelse og integration afsnit 2.1 Overførselsskøn 2021 og midtvejsvurdering 
2020. 
 
Ad 2) Efterregulering af budgetgarantien for 2017-2019 
Efterreguleringen af budgetgarantien foretages ligeledes over en to-årig periode. Ef-
terreguleringen af budgetgarantien for 2017-2019 er på -868,9 mio. kr. jf. tabel 5. Der 
blev oprindeligt udbetalt 201,7 mio. kr. (21-pl) i den foreløbige budgetgaranti for den 
forventede udgiftsudvikling i 2017-2019. Udgifterne er imidlertid faldet med 667,2 
mio. kr. (21-pl). 
Tabel 3.1.2: Efterregulering af budgetgaranti 2017-2019 

mio. kr. 
Regnskab 
2017 

Regnskab 
2019 

Real 
vækst 

Foreløbigt udbe-
talt 

Efterregule-
ring 

Budgetgaranti 
(19-pl) 48.728,0 48.084,1 -643,9 194,6 -838,5 

Budgetgaranti 50.497,5 49.830,3 -667,2 201,7 -868,9 

I dette afsnit redegøres 
for reguleringerne på 
budgetgarantien 

Budgetgarantien regule-
res med 21.456,5 mio. 
kr. som følge af den fo-
reløbige budgetgaranti 

Budgetgarantien regule-
res med -868,9 mio. kr. 
som følge af efterregule-
ringen 
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(21-pl) 

 
Ad 3) Permanent regulering for udviklingen 2018-2019 
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 i de to sene-
ste regnskaber. I 2021 udgør opreguleringen et beløb på 1.404,9 mio. kr., svarende 
til stigningen fra regnskab 2018 til regnskab 2019 jf. tabel 6. 
 
Tabel 3.1.3: Permanent opregulering af budgetgaranti 2018-2019 
19-pl, mio. kr. R2018 R2019 Real vækst 

Kontant- og uddannelseshjælp          11.387,1           10.582,4              -804,7  

Revalidering (inkl. forrevalidering)               733,0                608,1              -124,9  

Kontantydelse                 -0,5                  -0,2                    0,3  
Ledighedsydelse            2.242,0             2.338,9                  96,9  

Førtidspension          22.747,3           24.009,4             1.262,1  

EGU                 73,8                  63,0                -10,8  
Ressourceforløb            2.794,5             2.811,0                  16,4  

Jobafklaringsforløb            2.407,3             2.529,3                122,0  

Driftsudgifter til aktivering mv.            3.368,3             4.400,8             1.032,5  
Jobrotation                 50,8                  43,0                  -7,8  

Løntilskud                153,5                111,2                -42,3  

Integration               771,2                587,3              -183,9  
  Integrationsydelse        1.192,9            924,9              -267,9  

  Driftsudgifter        1.294,8            706,0              -588,9  

  Resultattilskud          -687,1           -593,0                 94,1  

  Grundtilskud       -1.029,4           -450,6               578,7  

Budgetgaranti i alt          46.728,4           48.084,1             1.355,7  

Permanent opregulering (21-pl)                1.404,9  
 
DUT-sager med økonomiske konsekvenser for budgetgarantien og beskæfti-
gelsestilskuddet 
I overførselsskønnet, som fremgår af den foreløbige budgetgaranti for 2019-2021, er 
der taget højde for regelændringer i folketingsåret 2019-2020. De økonomiske kon-
sekvenser af  regelændringerne fremgår samlet i tabel 3.1.4. De enkelte regelæn-
dringer er kort beskrevet herefter. 
 
I tabel 3.1.4 fremgår de samlede økonomiske konsekvenser af DUT-sager forhandlet 
i 2019/2020, som påvirker de budgetgaranterede områder og områder omfattet af 
beskæftigelsestilskuddet. Bemærk i den forbindelse at beskæftigelsestilskuddet ind-
går i dette afsnit, og ikke præsenteres særskilt. Dette skal ses i sammenhæng med, 
at beskæftigelsestilskuddet fra 2021 flyttes ind under budgetgarantien, hvilket ligele-
des fremgår af tabel 3.1.1. 
 
For en uddybning henvises til Budgetvejledning 2021 Supplementskrivelse 5-6 vedr. 
beskæftigelse og integration afsnit 2.3 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige). 
 
 
  

Budgetgarantien regule-
res med 1.404,9 mio. kr. 
som følge af den per-
manente opregulering 
 

Oversigt over regelæn-
dringer, der indgår i 
budgetgarantien og be-
skæftigelsestilskuddet 
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Tabel 3.1.4: DUT-sager på beskæftigelsesområdet 2018/2019 med økonomiske kon-
sekvenser for budgetgarntien 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 
Kontant- og uddannelseshjælp 
(inkl. forrevalidering) -30,3 -90,8 -149,2 -194,3 
Revalidering - - - -4,1 
Ledighedsydelse -72,3 -140,9 -170,1 -195,7 
Førtidspension -161,4 -355,8 -518,1 -1.049,8 
Seniorpension 947,8 1.875,9 2.391,2 2.345,5 
Ressourceforløb -36,2 -107,5 -122,8 209,1 
Jobafklaringsforløb -219,1 -164,1 -251,3 -315,0 
Driftsudgifter til aktivering mv. -8,9 -22,3 -24,9 47,3 
Løntilskud 0,4 0,2 - - 
Integration 24,9 -5,5 -23,3 -167,2 

Integrationsydelse 22,6 -5,3 -21,2 -164,2 
Driftsudgifter (integration) 2,3 -0,2 -2,1 -3,1 

Budgetgaranti i alt 444,9 989,3 1.131,4 675,7 

Arbejdsløshedsdagpenge 315,2 301,8 228,0 103,0 
Løntilskud til forsikrede ledige 4,0 6,1 6,7 6,7 

Forsikrede ledige mv. i alt* 319,2 307,9 234,7 109,7 
* udgifterne flyttes fra 2021 og frem ind under budgetgarantien 
 
DUT-sagerne i afsnittet er oplistet i prioriteret rækkefølge. Først følger nye sager 
med større økonomisk betydning efterfulgt af nye sager med mindre økonomisk be-
tydning. Disser sager efterfølges af COVID-19 relaterede sager, som efterfølges af 
et-tals-markerede sager. 
 
Seniorpension 
Seniorpension er en ny helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte 
seniorer med langvarig beskæftigelse mulighed for at trække sig tilbage fra arbejds-
markedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdsevne 
på 15 timer eller mindre om ugen i forhold til seneste job. De økonomiske konse-
kvenser af lovforslaget fremgår af tabel 3.1.5. 
 
Tabel 3.1.5 – Økonomiske konsekvenser af seniorpension 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. forrevalidering) -52,3 -101,3 -119,6 -90,8 

Ledighedsydelse -72,3 -140,9 -170,1 -137,3 

Førtidspension -220,8 -416,5 -577,9 -702,2 

Seniorpension 947,8 1875,9 2391,2 2345,5 

Ressourceforløb -36,2 -107,5 -122,8 -122,5 

Jobafklaringsforløb -80,6 -168,9 -256,5 -320,1 

Driftsudgifter til aktivering mv. -13,1 -26,0 -29,0 -19,5 

Budgetgaranti i alt 472,5 914,9 1115,3 953,0 

 
Det er antaget, at en del af de, som tilkendes seniorpension, i forvejen ville modtage 
en overførselsindkomst, hvorfor lovforslaget delvist finansieres af mindreudgifter på 
andre ydelsesområder. En del af de, som tilkendes seniorpension, vil dog også over-
gå til ydelsen fra beskæftigelse eller selvforsørgelse. 
 

Seniorpension er en ny 
tilbagetrækningsordning 

Antagelser anvendt i 
vurderingen af de øko-
nomiske konsekvenser 
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Seniorpension har også afledte økonomiske konsekvenser på driftsudgifter til aktive-
ring mv, da modtagere af seniorpension ikke modtager beskæftigelsesindsatser, 
samt økonomiske konsekvenser på sagsbehandlingen i jobcentrene (service). 
 
Som grundlag for de økonomiske konsekvenser på service er det antaget, at der er 
merudgifter relateret til behandling af ansøgninger og lægeerklæringer, men efterføl-
gende mindreudgifter til sagsbehandling/samtaler, da modtagere af seniorpension, 
som overgår fra en anden overførselsindkomst, ikke løbende skal fremmøde til sam-
taler i jobcenteret. 
 
De økonomiske konsekvenser af etableringen af seniorpensionsenheden i regi af 
ATP er endnu ikke DUT-forhandlet. 
 
Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af 
skattefri seniorpræmie 
Lovforslaget er vedtaget som lov nr. 1123 af 19. november 2019 og indeholder føl-
gende elementer: 
– Forhøjelse af den skattefrie seniorpræmie 
– En ny skattefri seniorpræmie for beskæftigede det andet år efter folkepensionsal-

deren 
– Forhøjelse af fradragsbeløb for arbejdsindkomst før fastsættelse af den personlige 

tillægsprocent og pensionstillæg for folkepension 
– Forhøjelse af fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget for en ikke-pensioneret ægtefæl-

le eller samlevers indkomst. 
 
En forhøjelse af bundfradraget for arbejdsindkomst ved beregning af pensionstillæg-
get og den personlige tillægsprocent for folkepensionister medfører direkte ydelses-
mæssige konsekvenser for førtidspension samt personlige tillæg.  
 
De økonomiske konsekvenser skyldes primært, at de berørte pensionister opnår en 
stigning i den udbetalte pensionsydelse. De øvrige økonomiske konsekvenser er af-
ledt heraf. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget fremgår af tabel 3.1.6. 
 
Tabel 3.1.6: Økonomiske konsekvenser af forhøjelse af fradragsbeløb for folkepensi-
on og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. forrevalidering) -1,4 -1,3 -1,3 -1,4 

Førtidspension 56,4 57,6 56,8 55,0 

Budgetgaranti i alt 55,0 56,3 55,4 53,6 

Forsikrede ledige mv. i alt* -1,5 -1,6 -1,5 -1,6 

* udgifterne flyttes fra 2021 og frem ind under budgetgarantien 
 
Afskaffelse af opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge 
Lovforslaget omhandler afskaffelsen af opholdskravet for ret til dagpenge. Opholds-
kravet for ret til dagpenge blev indført d. 1. januar 2019 og DUT-forhandlet sidste år. 
Med denne DUT-sag foretages én til én tilbagerulning af DUT-sagen fra sidste år. 
Dog først med virkning fra 1. februar 2020, hvorfor effekten i 2020 er beregnet 
som11/12-del af de økonomiske konsekvenser fra sidste år. De økonomiske konse-
kvenser af lovforslaget fremgår af tabel 3.1.7.  
 
Der henvises til Budgetvejledning 2020 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse 
og integration tabel 9. 
 

Seniorpensionsenhed er 
ikke DUT-forhandlet 

Forhøjelse af bundfra-
drag ved beregning af 
pension 

Lovforslaget afskaffer 
opholdskravet for ret til 
arbejdsløshedsdagpen-
ge, som blev indført sid-
ste år 
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Tabel 3.1.7: Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af opholdskrav for ret til ar-
bejdsløshedsdagpenge 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Jobafklaringsforløb 2,8 4,8 5,1 5,1 

Driftsudgifter til aktivering mv. 2,9 4,7 5,0 5,0 

Integration -32,6 -52,8 -57,4 -57,4 

Integrationsydelse -31,4 -50,8 -55,3 -55,3 

Driftsudgifter (integration) -1,3 -1,9 -2,1 -2,1 

Budgetgaranti i alt -26,9 -43,3 -47,3 -47,3 

Forsikrede ledige mv. i alt* 84,8 137,3 149,5 149,5 

* udgifterne flyttes fra 2021 og frem ind under budgetgarantien 
 
Annullering af nedsættelse af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt over-
gangsydelse 
Lovforslaget er behandlet i forbindelse med Lov om et midlertidigt børnetilskud til vis-
se forsørgere. Med lovændringen annulleres ydelsesnedsættelsen, som blev gen-
nemført med virkning fra 1. januar 2020.  
 
De økonomiske konsekvenser tager afsæt i en genberegning af de budgetgarantere-
de udgifter, men tilbageruller kompensationen, som blev givet i forbindelse med ned-
sættelsen af ydelserne. Der henvises i den forbindelse til Budgetvejledning 2020 
Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration, tabel 11. De økonomi-
ske konsekvenser af lovforslaget fremgår af tabel 3.1.8. 
 
Tabel 3.1.8: Økonomiske konsekvenser af annullering af nedsættelse af selvforsør-
gelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Integration 45,2 41,0 36,4 32,1 

Integrationsydelse 45,2 41,0 36,4 32,1 

Budgetgaranti i alt 45,2 41,0 36,4 32,1 

 
Midlertidigt børnetilskud 
Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere indfører et nyt midlertidigt bør-
netilskud til børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er be-
rørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen. Tilskuddet skønnes at hjælpe 
ca. 14.300 børnefamilier og ca. 27.900 børn. Det nye midlertidige børnetilskud udgør 
700 kr. pr. barn pr. måned for familier på integrationsydelse og uddannelsesparate 
uddannelseshjælpsmodtagere. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget fremgår 
af tabel 3.1.9. 
Tabel 3.1.9: Økonomiske konsekvenser af midlertidigt børnetilskud 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Samlede økonomiske konsekvenser 29,9 14,6 0,0 0,0 

Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. forrevalidering) 17,7 8,9 0,0 0,0 

Driftsudgifter til aktivering mv. 2,0 1,0 0,0 0,0 

Løntilskud  0,4 0,2 0,0 0,0 

Integration 9,8 4,5 0,0 0,0 

Integrationsydelse 6,7 3,0 0,0 0,0 

Driftsudgifter (integration) 3,1 1,4 0,0 0,0 

Budgetgaranti i alt 29,9 14,6 0,0 0,0 
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De økonomiske konsekvenser for kommunerne er beregnet som afledte effekter af 
det midlertidige børnetilskud. Det midlertidige børnetilskud udbetales af Udbetaling 
Danmark (UDK) med en 100 procent statslig finansiering. De afledte effekter skal ses 
som led i, at udbetalingen af det midlertidige børnetilskud skønnes at indebære, at 
den enkelte ydelsesmodtager i gennemsnit vil være længere tid om at afgå til be-
skæftigelse end i en situation uden midlertidigt børnetilskud. 
 
Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner mm. 
Lovforslaget indeholder en række forslag med kommunaløkonomiske konsekvenser: 
– Færre sanktionssatser 
– Sanktioner skal ikke kompenseres via boligstøtten 
– Klare og konsekvente sanktioner ved udlandsophold og uoplyst arbejde 
– Afskaffe den kommunale medfinansiering af efterlevelseshjælp 
 
Forslaget om færre sanktionssatser medfører, at de nuværende 80 beregnede satser 
erstattes med fire faste sanktionssatser på henholdsvis 200, 400, 600 og 700 kr. 
Ændringen i sanktionssatserne betyder, at der i gennemsnit vil ske en forhøjelse af 
dagssanktionen for målgruppen, hvilket medfører kommunaløkonomiske mindreud-
gifter. 
 
Forslaget om at ændre boligstøttereglerne, så personer, der får nedsat deres over-
førselsindkomst som følge af en sanktion, ikke bliver kompenseret herfor ved, at den 
udbetalte boligstøtte forhøjes, skønnes at medføre mindreudgifter til boligsikring. 
 
Forslaget om klare og konsekvente sanktioner ved udlandsophold og uoplyst arbejde 
forventes at medføre mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt integrati-
onsydelse, da størrelsen på den første sanktion stiger. 
 
Forslaget om at afskaffe den kommunale medfinansiering af efterlevelseshjælp bety-
der, at udgiften 100 pct. afholdes af staten. 
 
De resterende elementer i lovforslaget skønnes at være forenklinger, men der er ikke 
særskilt beregnet økonomiske konsekvenser heraf. De økonomiske konsekvenser af 
lovforslaget fremgår af tabel 3.1.10. 
 
Tabel 3.1.10 – Økonomiske konsekvenser af aftale om mere enkle og skærpede 
sanktioner mm 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. forrevalidering) -16,4 -16,6 -16,6 -16,6 

Integration -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 

Integrationsydelse -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 

Budgetgaranti i alt -18,7 -19,0 -19,0 -19,0 

 
Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet 
Med lovforslaget forlænges et forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning. For-
søget forlænges frem til 1. januar 2020 med økonomiske konsekvenser i 2020 og 
2021, hvor voksenlærlingene fortsat uddannes. Fra 2020 indgår den permanente 
ordning i aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats, og der er derfor ikke regnet 
DUT for de voksenlærlinge, som indtræder i ordningen efter 1. januar 2020. 
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Tabel 3.1.11 – Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse om forsøg på beskæfti-
gelsesområde 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. forrevalidering) -2,1 -0,7 0,0 0,0 

Driftsudgifter til aktivering mv. -0,2 -0,3 0,0 0,0 

Budgetgaranti i alt -2,3 -1,0 0,0 0,0 

Forsikrede ledige mv. i alt* -8,7 -3,9 0,0 0,0 

* udgifterne flyttes fra 2021 og frem ind under budgetgarantien 
 
Forlængelsen af forsøget forventes at øge aktiviteten på voksenlærlingeordningen 
med ca. 85 fuldtidspersoner i 2019 stigende til ca. 190 fultidspersoner i 2020, hvor 
forsøget har helårseffekt. Tilgangen til voksenlærlingeordningen medfører afledte 
mindreudgifter til forsørgelse og aktivering af de voksenlærlinge, som kommer fra le-
dighed. Der forventes derfor afledte færre udgifter til dagpenge og kontanthjælp. 
 
Afledt obligatorisk pensionsopsparing 
Det er besluttet midlertidigt at videreføre en ordning for 2020, hvorefter en dagpen-
gemodtager, der påbegynder et tilbud om en erhvervsuddannelse efter §96 i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. 
december 2020, kan deltage i uddannelsen med bevarelse af sin hidtidige dagpen-
gesats, hvis uddannelsen fremgår af den liste, der er udarbejdet efter §33a, stk. 5, i 
den indtil 1. januar 2020 gældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De øko-
nomiske konsekvenser af lovforslaget fremgår af tabel 3.1.12. 
 
Tabel 3.1.12: Økonomiske konsekvenser af afledt obligatorisk pensionsopsparing 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Forsikrede ledige mv. i alt* 2,5 2,5 0,0 0,0 

* udgifterne flyttes fra 2021 og frem ind under budgetgarantien 
 
Det er beregnet, at forslaget medfører kommunale merudgifter til dagpenge på 2,5 
mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021. Beregningerne er baseret på, at 342 helårs-
personer er i uddannelsesforløb. 
 
Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene mv. 
Lovforslaget om lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v. har til 
formål at lette grænsehindringer for førtidspensionister ved flytning mellem rigsdele-
ne. Loven udmøntes med tre initiativer, som handler om hurtigere udveksling af 
sagsoplysninger mellem rigsdelene, ret til fortsat at modtage førtidspension i op til 12 
måneder efter fraflytning og automatisk overgang (uden ansøgning og vurdering af 
arbejdsevne) fra højeste førtidspension på Færøerne og i Grønland til dansk førtids-
pension og automatisk overgang fra dansk førtidspension til højeste førtidspension 
på Færøerne og i Grønland. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget fremgår af 
tabel 3.1.13. 
 
Tabel 3.1.13: Økonomiske konsekvenser af lettelse af grænsehindring ved flytning 
mellem rigsdelene mv. 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. forrevalidering) -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Førtidspension 3,0 3,0 3,0 3,0 

Driftsudgifter til aktivering mv. 0,4 0,4 0,4 0,4 

Budgetgaranti i alt 0,8 0,8 0,8 0,8 
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I gennemsnit flytter 26 og 6 personer om året til Danmark fra hhv. Grønland og Fæ-
røerne og modsat flytter 7 og 6 personer fra Danmark til hhv. Grønland og Færøerne 
med status som førtidspensionist. Samlet giver det kommunale merudgifter relateret 
til primært førtidspension. 
 
Herunder følger DUT-sager relateret til COVID-19. 
 
Dagpengeanciennitet på pause  
Ændringen betyder, at perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. maj 
2020 ikke vil tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtagere kan 
derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere. Aftaleparterne blev den 18. 
april 2020 enige om at forlænge den midlertidige periode med en måned, så den 
gælder frem til den 30. juni 2020. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget frem-
går af tabel 3.1.14. 
 
Tabel 3.1.14: Økonomiske konsekvenser af dagpengeanciennitet på pause 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. forrevalidering) -17,8 -16,0 -9,0 0,0 

Driftsudgifter til aktivering mv. -1,2 -2,436 -1,218 0 

Budgetgaranti i alt -19,0 -18,5 -10,3 0,0 

Forsikrede ledige mv. i alt* 242,1 173,5 86,7 0,0 

* udgifterne flyttes fra 2021 og frem ind under budgetgarantien 
 
Merudgifterne til dagpenge er skønnet på baggrund af de 9.856 personer, der skøn-
nes at opbruge dagpengeretten og således gøre brug af forlængelsen henover en 3-
årig periode. Der er desuden indregnet afledte effekter heraf. 
 
Forlængelse af 225-timersregen  
Lovændringen betyder, at der indføres en ny forlængelsesgrund i forhold til 225-
timersreglen uden forudgående aftale. De økonomiske konsekvenser af lovforslaget 
fremgår af tabel 3.1.15.  
 
Tabel 3.1.15: Økonomiske konsekvenser af forlængelse af 225-timersregen 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. forrevalidering) 44,6 39,0 0,0 0,0 

Driftsudgifter til aktivering mv. 0,5 0,3 0,0 0,0 

Integration 4,8 4,2 0,0 0,0 

Integrationsydelse 4,4 3,9 0,0 0,0 

Driftsudgifter (integration) 0,4 0,3 0,0 0,0 

Budgetgaranti i alt 49,9 43,4 0,0 0,0 

 
Personer, der ansøger om hjælp i perioden den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 
2020, vil først blive omfattet af kravet om at skulle præstere 225-timers ordinært og 
ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder fra den 9. juli 2020. Hvis 
kommunen har truffet afgørelse om, at en person skal have hjælpen nedsat eller at 
hjælpen skal bortfalde den 1. april 2020 eller senere, men denne afgørelse endnu 
ikke er effektueret, skal kommunen trække afgørelsen tilbage og oplyse personen om 
det nye bortfaldstidspunkt. 
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Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge 
Lovændringen har til formål, at sygemeldte, som fortsat opfylder lovens krav om at 
være uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, ikke skal overgå til jobafklaringsfor-
løb med ressourceforløbsydelse i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. 
juni 2020. Dette gælder dog ikke for senior, førtids- og folkepensionister. Der gives 
derfor midlertidigt ret til forlængelse af sygedagpenge for nogle målgrupper. De øko-
nomiske konsekvenser af lovforslaget fremgår af tabel 3.1.16. 
 
Tabel 3.1.16: Økonomiske konsekvenser af midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge 
2021-pl, mio. kr. 2020 (20-pl) 2021 2022 2023 

Jobafklaringsforløb -141,3 0,0 0,0 0,0 

Driftsudgifter til aktivering mv. -0,2 0,0 0,0 0,0 

Budgetgaranti i alt -141,5 0,0 0,0 0,0 
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3.2 Bemærkninger til lov- og cirkulæreprogrammet 
Nedenfor redegøres kort for dut-sager på lcp 2019/20 med regulering af det kommu-
nale bloktilskud. Bemærk, at beløb i alle tabeller er angivet i 2010-pl fsva. 2020, 
mens beløb for 2021 og frem er angivet i 2021-pl. Dermed stemmer beløb med akt-
stykkets tilsvarende. 
 
3.2.1 Finansministeriet 
 
Ingen sager med beløb på LCP 2019/20. 
 
3.2.2 Erhvervsministeriet 
 
Ad. 4) Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 om det digitale planregi-
ster Plandata.dk. *) 
Med plandatabekendtgørelsen skal indberetning af planer nu ske via Plandata.dk og 
efter datamodellerne PlanDK2+ og PlanDK3. Desuden introduceres en ny opgave 
med at kontrollere (del)jordstykker udtaget til manuel kontrol. I praksis betyder det, at 
kommunerne får nye og ændrede opgaver om indberetning og registrering af planer, 
kommuneplantillæg samt øvrige planer. 
 
Tabel 3.2.2.1: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse om det digitale planre-
gister 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 2,8 1,0 0,5 0,5 
 
Ad 5) Lov nr. 1715 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning 
(Strategisk planlægning for landsbyer).  
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. Sagen er nærmere omtalt i budgetvej-
ledningsskrivelse 0-3, Budgetvejledning 2020.  
 
Reguleringen på årets lov- og cirkulæreprogram skyldes, at det permanente niveau 
for reguleringen af bloktilskuddet på 1,5 mio. Kr. først opnås i 2023. 
 
Tabel 3.2.2.2: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om planlægning (Strate-
gisk planlægning for landsbyer) 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -  - - -3,3  
 
Ad 6) Lov nr. 134 af 25. februar 2020 om ændring af lov om planlægning, lov 
om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om maritim fysisk planlæg-
ning Lovændringen medfører, at der i planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 3, om krav til re-
degørelsen for kommuneplanens forudsætninger i relation til Grønt Danmarkskort 
tilføjes, at kommunen herunder skal redegøre for, i hvilket omfang planlægningen for 
udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret.  
 
Kompensationen til kommunerne for den nye opgave fremgår af oversigten. 
Tabel 3.2.2.3: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om planlægning af mid-
lertidig regulering, boligforhold og fysisk planlægning 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 0,6 0,6 0,6 0,3 
 

I dette afsnit uddybes 
punkterne på årets LCP 
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3.2.3 Skatteministeriet 
 
Ingen sager med beløb på LCP 2019/20. 
 
 
3.2.4 Justitsministeriet 
 
Ingen sager med beløb på LCP 2019/20. 
 
 
3.2.5 Forsvarsministeriet 
 
Ingen sager med beløb på LCP 2019/20. 
 
 
3.2.6 Udlændinge- og Integrationsministeriet 
 
Ad 7) Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov 
om Udbetaling Danmark, og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelses-
krav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet 
samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af ar-
bejdsmarkedstilknytning 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.  
 
Da ændringen har konsekvenser ud over 2022, reguleres bloktilskuddet i 2023 med 
9,4 mio. kr. For en uddybende beskrivelse kan du se Budgetvejledning 2019 Skrivel-
se G.3-2 vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet. De økonomiske konsekvenser af lov-
forslaget fremgår af tabel 3.2.6.1. 
 
Tabel 3.2.6.1: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om aktiv socialpolitik 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - 9,4 
 
 
3.2.8 Social- og Indenrigsministeriet 
 
Ad 8) Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 446 af 9. juni 2008 
om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet al-
mindelig 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 lov nr. 446 af 9. juni 2008 vedr. afskaffelse af servicebetalingen 
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 
2022 til 2023 på -3,5 mio. kr. i bloktilskuddet.  
 
Tabel 3.2.8.1: Økonomiske konsekvenser af lov nr. 446 af 9. juni 2008  
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 
I alt 0 0 0 -3,5 
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Ad 9) Fastlæggelse af regulering for 2023 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 2022 til 2023 på 0,6 mio. kr. (2021-pl). For yderli-
gere information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn og unge for 2010.  
 
Tabel 3.2.8.2: 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 - - - 0,6 
 
Ad 10) Fastlæggelse af regulering for 2023 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 2022 til 2023 på -3,6 mio. kr. 
(2021-pl). For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn 
og unge for 2012. 
 
Tabel 3.2.8.3: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 1613 af 22. december 2020 om 
loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste.  
Mio. kr.  2020 2021 2022 2023 
I alt  - - - -3,6 
 
Ad 11) Fastlæggelse af regulering for 2023 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 2022 til 2023 på 2,7 mio. kr. (2021-pl). For yderligere informa-
tion se Sektorskrivelse 5-3 vedr. udsatte børn og unge for 2011. 
 
Tabel 3.2.8.4: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 628 af 11 juni 2010 om barnet 
reform. 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - 2,7 
 
Ad 12) Fastlæggelse af regulering for 2023 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 2022 til 2023 på 2,7 mio. kr. 
(2021-pl). For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn 
og unge for 2013. 
 
Tabel 3.2.8.5: 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. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - 2,7 
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Ad 13) Fastlæggelse af regulering for 2023 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 2022 til 2023 på -1,2 mio. kr. i bloktilskuddet. For yderligere information se Sup-
plementsskrivelse 5-9 vedr. voksenhandicappede mv. for 2018. 
 
Tabel 3.2.8.6: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 1252 af 20. novem-
ber 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - -1,2 
 
Ad 14) Lov nr. 615 af 14. maj 2020 om ændring af lov om socialtilsyn. 
Folketinget har vedtaget lov om ændring af lov om socialtilsyn mv. Med lovændrin-
gen skal socialtilsynene fremadrettet sikre sig, at tilbuddene har indhentet straffeatte-
ster på alle ansatte. Forslaget medfører medudgifter for kommunerne i forbindelse 
med indhentelse af straffeattester. 
 
Tabel 3.2.8.7: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 615 om social tilsyn 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 0,1 0,2 0,2 0,2 
 
Ad 15) Lov nr. 136 af 25. februar 2020 om udsatte børn og unge og fuldbyrdelse 
af tvangsmæssige afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke og 
lov nr. 137 af 25. februar 2020 om styrkelse af forældres retssikkerhed i anbrin-
gelsessager. 
Med lovændringen indføres flere tiltag, som skal bidrage til ro og stabilitet for udsatte 
børn og unge og styrke forældres retssikkerhed i anbringelsessager. Bl.a. får Anke-
styrelsen adgang til at træffe afgørelse om samvær i anbringelsessager, ligesom der 
indføres tiltag for at understøtte, at grundlaget for afgørelser om anbringelse uden 
samtykke er tilstrækkeligt oplyst i indstillingen til børn- og ungeudvalget. 
 
Tabel 3.2.8.8: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 136 af 25. februar og 
nr. 137 af 25. februar 2020 om anbringelser 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 0,8 0,9 0,9 0,9 
 
Ad 16) Bekendtgørelse nr. 229 af 5. marts 2020 om dataindberetninger på soci-
alområdet  
Social- og Indenrigsministeriet har revideret databekendtgørelsen. De primære æn-
dringer er, at der indføres en obligatorisk indberetning af data vedr. servicelovens §§ 
11 og 82a-b. 
 
Tabel 3.2.8.9: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 229 af 5. marts 2020 
om dataindberetning på socialområdet 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 0,3 0,5 0,5 0,5 
 
Ad 17) L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbe-
handling til kvinder, der får ophold på krisecenter), fremsat den 16. april 2020. 
Folketinget har vedtaget lovforslag om gratis psykologhjælp til kvinder med ophold på 
krisecentre efter servicelovens §109. Læs mere om ordningen i sektorskrivelse 5-4 
vedr. voksenhandicap mv. fra 2020. 
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Tabel 3.2.8.10: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om social service  
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 2,6 5,4 5,4 5,4 
Bem.: Ændringerne har halv effekt i 2020, da ændringerne træder i  kraft 1. juli 2020. 
 
Ad 18) Genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 
§ 42  
Social- og Indenrigsministeriet har lavet en fejl i satsvejledningen for Servicelovens § 
42. Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for 
lav ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven. Kommunerne har 
pligt til at genbehandle de sager, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, 
og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne. 
 
Tabel 3.2.8.11: Økonomiske konsekvenser vedr. tabt arbejdsfortjeneste efter service-
loven §42 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 21,1 - - - 
 
Ad 19) Genoptagelse af sager vedr. løn til pasning af nærtstående med handi-
cap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118 
Social- og Indenrigsministeriet har opdaget fejl i ministeriets vejledninger vedr. regu-
lering af visse satser på socialområdet. Fejlen vedrører bl.a. satsen for løn til pasning 
af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap efter servicelovens §118. Kom-
munerne er forpligtet til at genoprette fejlen, og kompenseres for administration i fo-
bindelse med genopretningen. Se mere i supplementskrivelse 5-9 vedr. voksenhan-
dicap fra 2020.  
 
Tabel 3.2.8.12: Økonomiske konsekvenser af genoptagelse af sager vedr. løn til 
pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 
118 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 0,2 - - - 
 
Ad 20) L 197 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Tilpas-ning af 
den centrale refusionsordning), fremsat den 26. maj 2020. 1) 
Regeringen har fremlagt forslag til en tilpasning af den centrale refusionsordning. Til-
pasningen medfører forventet en markant forøgelse af refusionen og en tilsvarende 
reduktion af bolktilskuddet. Se mere om tilpasningen af den centrale refusionsordning 
i supplementskrivelse 5-9 vedr. voksenhandicap mv. og supplementskrivelse 5-8 
vedr. området for udsatte børn og unge fra 2020. 
 
Tabel 3.2.8.13: Økonomiske konsekvenser vedr. tilpasning af den centrale refusions-
ordning (indgået i udligningsreformen) 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - -1.950,8 -1.992,4 -2.028 
 
Ad 21) L 193 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om so-
cialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om 
natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i 
form af et kontant tilskud) *) 
Folketinget har vedtaget lovforslag som giver mulighed for at yde overvågning om 
natten til unge i alderen 18-25 år med omfattende fuktionsnedsættelser som modta-
ger hjælp efter servicelovens §95 stk. 3. Se mere om tiltaget i supplementskrivelse 5-
9 vedr. voksenhandicap fra 2020. 
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Tabel 3.2.8.14: Økonomiske konsekvenser af overvågning 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 30,0 60,9 60,9 60,9 
 
 
3.2.9 Sundheds- og Ældreministeriet 
 
Ad 22) L160 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til de 
mest socialt udsatte borgere) og Bekendtgørelse om tand-pleje (indførelse af 
nye bestemmelser om socialtandpleje) 
Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven mv. som forpligter kommu-
nerne til at etablere et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt udsatte, som van-
skeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Se mere om tilbud-
det i sektorskrivelse 5-4 vedr. voksenhandicap fra 2020. 
 
Tabel 3.2.9.1: Økonomiske konsekvenser af sundhedsloven og lov om klage- og er-
statningsadgang inden for sundhedsvæsenet 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 40,0 60,9 60,9 60,9 
 
Ad 23) Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 
I 2013 blev aftalt kompensation vedr. den landsdækkende screening for tyk- og en-
de-tarmskræft, 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 2,6 
mio. kr. i 2023, og det er sidste år, at sagen reguleres. 
 
Se også Budgetvejledning 2020, Skrivelse 4-2. 
 
Tabel 3.2.9.2: Økonomiske konsekvenser af Landsdækkende screening for tyk- og 
endetarmskræft  
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - 2,6 
 
 
3.3.10 Beskæftigelsesministeriet 
 
Ad 24) Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension 
(Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v. (til-
bagetrækningsreform))  
Tilbagetrækningsreformen betyder, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger. Det 
medfører øgede overførselsudgifter. Da reformen har en skæv udgiftsprofil i over-
slags-årene, reguleres bloktilskuddet i 2023 med samlet set 84,6 mio. kr. fordelt på 
denne og pkt 29 nedenfor. Der henvises til Budgetvejledning 2012 Supplementskri-
velse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration for en nærmere beskrivelse af sagen.  
 
Tabel 3.2.10.1: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov. 1386 28. december 
2011 om social pension 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt  - - - 0,2 
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Ad 25) Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om social pension 
(Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension) 
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 2022, reguleres bloktilskuddet i 2023 med 0,3 
mio. kr.  
 
Tabel 3.2.10.2: Økonomiske konsekvenser af harmonisering af regler om opgørelse 
af bopælstid for folkepension 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt  - - - 0,3 
 
Ad 26) Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension, lov om 
Arbejdsmarkedets 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.)  
Aftale om flere år på arbejdsmarkedet – heraf lovforslag nr. L138 – indeholder en 
række elementer. For en uddybning henvises til Budgetvejledning 2019 Skrivelse 
G.3-2 vedr. Lov- og cirkulæreprogram. Da ændringen har konsekvenser ud over 
2022, reguleres bloktilskuddet i 2023 med 0,8 mio. kr.  
 
Tabel 3.2.10.3: Økonomiske konsekvenser af lov nr. 442 af 8. maj 2018 om social 
pension, arbejdsmarkedets tillægspension mv. 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - 0,8 
 
Ad 27) Lov nr. 920 af september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en 
børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen) 
Aftalen om skattereformen fra 2012 indebærer, 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 2023. 
Bloktilskuddet reguleres med -53,5 mio. kr. i 2023. Der henvises til Budgetvejledning 
2013 Supplementsskrivelse 5-6 vedr. Beskæftigelse og integration for en nærmere 
beskrivelse af sagen.  
 
Tabel 3.2.10.4: Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om ligningsloven, bør-
ne- og ungeydelse og personskatteloven 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt  - - - -53,5 
 
Ad 28) 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 (reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourcefor-
løb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1)  
Idet reform af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2022, reguleres 
bloktilskuddet i 2023. Bloktilskuddet reguleres med -222,5 mio. kr. i 2023. Der henvi-
ses til Budgetvejledning 2013 Sektorskrivelse 5-1 vedr. beskæftigelse og Budgetvej-
ledning 2013 Supplementsskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration for en 
nærmere beskrivelse af sagen.  
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Tabel 3.2.10.6: Økonomiske konsekvenser af lov nr. 1380 af 23. december 2012 om 
aktiv beskæftigelsesindsats mv. 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - -222,5 
 
Ad 29) Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortel-
se af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.).  
Tilbagetrækningsreformen betyder, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger. Det 
medfører øgede overførselsudgifter. Da reformen har en skæv udgiftsprofil i over-
slagsårene, reguleres bloktilskuddet i 2023 med samlet set 84,6 mio. kr. fordelt på 
pkt. 24 og denne. Der henvises til Budgetvejledning 2012 Supplementskrivelse 5-6 
vedr. beskæftigelse og integration for en nærmere beskrivelse af sagen.  
 
Tabel 3.2.10.7: Økonomiske konsekvenser af arbejdsløshedsforsikring mv. 
Mio. kr.  2020 2021 2022 2023 
I alt  - - - 84,4 
 
Ad 30) 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. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for fol-
kepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles el-
ler samlevers indkomst) Lovforslag nr. 135 
En forhøjelse af bundfradraget for arbejdsindkomst og den midlertidige forhøjelse af 
fradragsgrænserne ved beregning af pensionstillægget og den personlige tillægspro-
cent for folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning medfører di-
rekte ydelsesmæssige merudgifter til folkepension og førtidspension efter gammel 
ordning, merudgifter til tillægsydelser til pensionister der udbetales med den person-
lige tillægsprocent, såsom helbredstillæg og varmetillæg, samt afledte mindreudgifter 
til boligydelse. Da ændringen har konsekvenser ud over 2022, reguleres bloktilskud-
det i 2023 med -2,3 mio. kr.  
 
Tabel 3.2.10.8: Økonomiske konsekvenser af lov nr. 124 af 6. februar 2019 om æn-
dring af social pension og førtidspension.  
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - -2,3 
 
Ad 31) Lov nr. 1558 af 27. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpo-
litik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktio-
ner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) 
Der henvises til afsnit 3.1, hvor sagen beskrives. 
 
Tabel 3.2.10.9: Økonomiske konsekvenser af aktiv socialpolitik, integrationsloven og 
forskellige andre love 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 
 
Ad 32) Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension 
og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension) 
Der henvises til afsnit 3.1, hvor sagen beskrives. 
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Tabel 3.2.10.10: Økonomiske konsekvenser af lov nr. 1559 af 27. december 2019 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -101,7 -222,5 -296,8 -257,4 
 
Ad 33) Lov nr. 1420 af 17. december 2019 om ændring af lov om social pension, 
lov om højeste, mellemste, forhø-jet almindelig og almindelig førtidspension 
m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven 
(Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)  
Der henvises til afsnit 3.1, hvor sagen beskrives. 
 
Tabel 3.2.10.11: Økonomiske konsekvenser af lov nr. 1420 af 17. cecember 2019 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt  0,1     0,1 0,1 0,1 
 
Ad 34) Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring af lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleks-
job for seniorer) 
Personer med under 6 år til folkepensionsalderen, som opfylder de almindelige be-
tingelser for fleksjob, kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige ar-
bejdsplads, uden først at skulle opfylde de særlige betingelser for fastholdelsesfleks-
job.  
 
Tabel 3.2.10.12: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 1556 af 27. december 2019 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 20,9 49,9 64,9 79,3 
 
Ved fuld indfasning i 2025 er det forventningen, at 881 fuldtidspersoner er overgået til 
fleksløntilskud. 
 
Ad 35) Bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse 
om forsøg på beskæftigelsesområdet 
Der har i 2013-2018 været forsøg med dispensation fra rimelighedskravet for førtids-
pensionister i løntilskud. Forsøget er forlænget indtil 2019, og er med forenklingen af 
beskæftigelsesindsatsen gjort permanent. De økonomiske konsekvenser i 2019, der 
vedrører forlængelsen, er indarbejdet i 2020. Efter 2020 er der ligeledes blevet DUT-
kompenseret.  
 
Tabel 3.2.10.13: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 650 af 28. juni 2019 ændring 
på beskæftigelsesområdet 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 4,1 2,1 2,1 2,2 
 
At forsøgsordningen gøres permanent og forlænges, skønnes at medføre 141 nye 
løntilskud i 2019 stigende til 157 nye løntilskud i 2026, hvor regelændringen er fuldt 
indfaset. 
 
Ad 36) Bekendtgørelse nr. 1180 af 25. november 2019 om en aktiv beskæftigel-
sesindsats 
Bekendtgørelsen udmønter forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, hvorfor der som 
udgangspunkt ikke DUT-kompenseres særskilt for økonomiske konsekvenser af be-
kendtgørelsen. Efter det oprindelige udspil er et forenklingsforslag imidlertid indar-
bejdet. Forenklingen betyder, at alle småskader ikke længere skal indsendes til Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring. I stedet kan kommunen nøjes med at behandle er-
statningen selv, ligesom de gør for kommunens egne ansatte. Det gælder, når der er 
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tale om afholdelse af udgifter som nævnt i arbejdsskadesikringslovens §15 (fx prote-
ser, briller og lignende udgifter i form af fx kontaktlinser). 
 
Der er således en kommunal mindreudgift ved, at §129, stk. 2, i nuværende be-
kendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke videreføres fra 1. januar 2020.  
 
Tabel 3.2.10.14: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 1180 af 25. november 2019 
om aktiv beskæftigelsesindsats 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
 
Ad 37) Lov nr. 1123 af 19. november 2019 om ændring af lov om social pensi-
on, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 
m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for fol-
kepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie) 
Der henvises til afsnit 3.1, hvor sagen beskrives. 
 
Tabel 3.2.10.15: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 1123 af 19. november 2019 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 1,2 0,9 0,8 0,8 
 
Ad 38) Lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Til-
lægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk pensionsord-
ning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere 
samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster) 
Loven udmønter aftalen om en ny regulering af folkepensionen og indførelse af obli-
gatorisk pensionsopsparing for overførselsmodtagere. Med loven indføres en obliga-
torisk pensionsordning af overførselsindkomster, der hidtil har bidraget til finansierin-
gen af satspuljen. 
 
Der er i DUT-sagen alene foretaget en kompensation for de administrative økonomi-
ske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser, som vedrører overførselsindkom-
ster, indarbejdes løbende i fremskrivningen af udgiftsområderne som led i overfør-
selsskønnene i de årlige økonomiaftaler. De administrative økonomiske konsekven-
ser dækker over merudgifter hos Udbetaling Danmark og i kommunerne.  
 
Tabel 3.2.10.16: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 339 af 2. april 2019 om ar-
bejdsmarkedets tillægspension  
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 12,9 3,6 3,6 3,6 
 
Der henvises i øvrigt til Budgetvejledning 2021 Supplementskrivelse 5-6 vedr. be-
skæftigelse og integratoin afsnit 4.5 Satsregulering og obligatorisk pensionsopspa-
ring. 
 
Ad 39) Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et midlertidigt børnetilskud til 
visse forsørgere 
Der henvises til afsnit 3.1, hvor sagen beskrives. 
 
Tabel 3.2.10.17: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 1550 af 27. december 2019 
om børnetilskud 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -6,6 -5,9 -5,1 -5,1 
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Ad 40 Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge 
(en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.) 
Med lovændringen skal kommunen, til brug for den første opfølgning, kun anmode 
om en lægeattest med den praktiserende læges vurdering af den sygemeldtes mu-
ligheder for at arbejde og eventuelle behov for skånehensyn, hvis kommunen vurde-
rer, at det er nødvendigt, for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst 
grundlag. 
 
Det fremgår endvidere, at kommunen i tilknytning til den første opfølgning indhenter 
en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte ønsker 
det, og kommunen ikke forud for opfølgningssamtalen har indhentet denne attest.  
 
Hvis kommunen på grund af oplysninger i sagen vurderer, at der kan være behov for 
eksempelvis en status på den sygemeldtes helbredstilstand, kan kommunen indhen-
te en statusattest fra den sygemeldtes praktiserende læge (LÆ125).  
 
Tabel 3.2.10.18: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 1550 af 27. december 2019 
om sygedagpenge 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -38,2 -42,3 -42,3 -42,3 
 
Det er med regelforenklingen antaget, at kommunerne vil indhente en lægeattest 
(LÆ 285) i 1/3 af sagerne ved første opfølgningssamtale. I yderligere 1/3 af sagerne 
vil kommunerne eller borgeren med de nye regler vælge at indhente en statusattest 
(LÆ 125) i stedet for en lægeattest, og i den sidste 1/3 af sagerne vil hverken kom-
munen eller borgeren ønske at indhente en lægeattest eller statusattest. 
 
De økonomiske konsekvenser implementeres delvist i 2020 og fuldt i 2021 og frem. 
 
Ad 41) Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsfor-
sikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.) 
Der henvises til afsnit 3.1, hvor sagen beskrives. 
 
Tabel 3.2.10.19: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ar-
bejdsløshedsforsikring 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 6,8 10,9 11,8 11,8 
 
Ad 42) Lov nr. 212 af 17. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (ud-
videt ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som 
følge af covid-19) 
En arbejdsgiver har med ændringen ret til at få refusion fra kommunen i de første 30 
kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed skyldes CO-
VID-19, og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser. Det betyder, at ar-
bejdsgiver vil få udbetalt sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag. 
 
Regelændringen betyder endvidere, at for en lønmodtager, der ikke kan varetage sit 
arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med 
COVID-19, har arbejdsgiveren ret til at få refusion fra kommunen for udbetalt løn. Der 
er her tale om en ny form for refusion til arbejdsgiveren. 
 
Der skønnes merudgifter til sygedagpengeydelse som følge af regelændringerne. 
Det antages, at ca. 113.400 personer vil blive enten sygemeldte eller karantæneram-
te af COVID-19 i 2020.  
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Tabel 3.2.10.19: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 212 af 17. marts 2020 om sy-
gedagpenge 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 429,8 - - - 
 
Ad 43) Lov nr. 275 af 26. marts 2020 om midlertidig forlængelse af retten til sy-
gedagpenge og § 3 i lov nr. 473 af 22 april 2020 me dudvidelse perioden, hvor 
der sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden 
Der henvises til afsnit 3.1, hvor sagen beskrives. 
 
Tabel 3.2.10.20: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om ret-
ten til sygedagpenge 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 163,7 - - - 
 
Ad 44) Lov nr. 473 af 22. april 2020 om forlængelse af 12-månedersperioden i 
225-timersreglen som følge af covid 19 
Der henvises til afsnit 3.1, hvor sagen beskrives. 
 
Tabel 3.2.10.21: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 473 af 22. april 2020 om for-
længelse af 12-månedersperioden 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 0,5 - - - 
 
Ad 45) Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspendering i anciennitetsnedtælling 
i dagpengeperioden og midlertidig suspendering af G-dage 
Der henvises til afsnit 3.1, hvor sagen beskrives. 
 
Tabel 3.2.10.22: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om su-
spendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig suspendering 
af G-dage 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -20,8 -21,1 -10,6 - 
 
Ad 46) Lov nr. 657 af 20 maj 2020 (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge 
for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmod-
tagere, der er pårørende til perioder, der er i øget risiko ved smitte med covid-
19 
For at beskytte personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, får lønmod-
tagere midlertidigt ret til sygedagpenge (eller deres arbejdsgiver får midlertidigt ret til 
refusion) fra kommunen, hvis deres arbejdsplads ikke kan indrettes betryggende, el-
ler at lønmodtageren kan omplaceres eller arbejde hjemme. For at få ret til sygedag-
penge efter den nye ordning skal personen opfylde betingelserne i loven. 
 
Med ændringen får private og offentlige arbejdsgivere midlertidig ret til sygedagpen-
gerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe.  
 
Tabel 3.2.10.23: Økonomiske konsekvenser af Lov nr. 657 af 20. maj 2020 om syge-
dagpenge for lønmodtagere 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 57,0 - - - 
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Der er afsat midler til, at omkring 3.800 personer vil være omfattet, og at disse vil ha-
ve en gennemsnitlig fraværsperiode på 13 ugers varighed. 
 
 
3.2.11 Børne- og Undervisningsministeriet 
 
Ad 47) Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse  
I aftale om den kommunale økonomi for 2019 blev der optaget en regulering vedr. 
den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Reguleringen var et-talsmarkeret, da 
der var ændringer i udgiftsprofilen efter den 4-årige periode, der indgår på aktstykket. 
Reguleringsbeløbet i 2023 udgør den marginale ændring fra 2022 til 2023, svarende 
til 2,3 mio. kr.  
 
Tabel 3.2.11.1: Økonomiske konsekvenser om Forberedende Grunduddannelse 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - 2,3 
 
Ad 48) Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af 
lov om de gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gymnasiale 
uddannelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på 
de treårige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed 
og almen dannelse og ny profil på hf-uddannelsen).  
Folketinget vedtog i december 2016 en række ændringer, som udmønter aftalen om 
en reform af de gymnasiale ungdomsuddannelser fra foråret 2016. Grundet usikker-
hed om reformens varige effekt på aktiviteten aftalte parterne, at der skulle foretages 
en efterregulering.  
 
Reguleringen er beregnet med udgangspunkt i to modsatrettede bevægelser. Gym-
nasiereformen muliggør direkte optag på HF efter 9. klasse, hvilket reducerer aktivi-
teten i 10. klasse. Omvendt betyder indførslen af nye adgangskrav til gymnasierne, 
at flere vil vælge 10. klasse. Udgangspunkt for beregningerne er aktviteten i hhv. 10. 
klasse og HF. For yderligere information se sektorskrivelse 3.3 vedr. folkeskole. 
 
Tabel 3.2.11.2: Økonomiske konsekvenser af lov nr. 1716 af 27. december 2016 om 
de gymnasiale uddannelser 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -21,4 -21,7 -21,7 -21,7 
 
Ad 49) Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov 
om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og al-
men voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ung-
domsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af 
lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social 
service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsat-
te boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af 
børnecheck m.v.) 
Grundet fejlagtigt datagrundlag blev det aftalt, at sagen vedr. styrket forældreansvar 
skulle efterreguleres. Med afsæt i bl.a. opdaterede aktivitetstal er KL og BUVM blevet 
enige om nedenstående tillæg til den tidligere afsatte kompensation. For yderligere 
information se sektorskrivelse 3.3 vedr. folkeskole. 
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Tabel 3.2.11.3: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse lov nr. 277 af 26. marts 
2019 og nr. 278 af 26. marts 2019 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 28,0 33,6 30,7 30,7 
 
3.2.12 Kulturministeriet 
 
Ingen sager med beløb på LCP 2019/20. 
 
 
3.2.13 Miljø- og Fødevareministeriet 
 
Ad 50) Efterregulering af kommunernes indsatsplanlægning  
Efterreguleringen vedrører hele perioden fra opgavens start i 2009 til og med 2019 
og sker, fordi kommunernes ressourceforbrug til indsatsplanlægningen (inkl. kommu-
nikationsforum) har været betydeligt lavere, end det var forventet. Efterreguleringen 
vedrører udelukkende finansiering og har ingen effekt på servicerammen. Sagen er 
beskrevet uddybende i supplementsskrivelse 1-2. 
 
Der er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en ren finansieringsmæssig 
efterregulering, og kommunens serviceramme vil derfor ikke blive påvirket af efterre-
guleringen. 
 
Tabel 3.2.13.1: Økonomiske konsekvenser af efteregulering af kommunernes indsat-
splanægning 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -208,3 - - - 
 
Ad 51) Vejledning for Kildeopsporing af Miljøfarlige Forurenende Stoffer  
Til brug for kommunernes opsporing af punktkilder i oplande til overfladevandområ-
der, hvor miljømålet for miljøfarlige forurenende stoffer ikke er opfyldt, har Miljøsty-
relsen udarbejdet supplerende vejledning til ”Vejledning til bekendtgørelse om ind-
satsprogrammer for vandområdedistrikter”. Den ny vejledning indeholder en præcise-
ring af den enkelte kommunes opgave for så vidt angår berørte overfladevandområ-
der og miljøfarlige forurenende stoffer. Kildeopsporing skal udføres i 2020, og kom-
munerne 
kompenseres med 1,0 mio. kr. i 2020 med henvisning til den supplerende vejledning, 
jf. oversigten. 
 
Tabel 3.2.13.2: Økonomiske konsekvenser af vejledning for kildeopsporing af miljø-
farlige og forurenende stoffer 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 1,0 - - - 
 
Ad 52) Lov nr 1419 af 17. december 2019 om ændring af lov om vandforsyning 
m.v. (Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder 
og pligt til indberetning m.v.) samt Bekendtgørelse nr 1476 af 17. december 
2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning 
Punktet omhandler DUT-kompensation som følge af lov om ændring af vandforsy-
ningsloven vedr. BNBO-indsats, udmøntningen heraf i bekendtgørelse nr. 1476 af 
17/12/2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, samt 
tilhørende vejledning nr. 36 (juli 2019) om vurdering af indsatser rettet mod er-
hvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 
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De kommunale meropgaver kan opdeles i flere dele: risikovurdering, tiltag og aftaler 
for at beskytte grundvandet, koordinationsmøder mv. samt indrapportering af status. 
DUT-beløbet er fastsat således, at det svarer til et samlet tidsforbrug svarende til 0,5 
årsværk pr. kommune i perioden 2020-2022. 
 
Tabel 3.2.13.3: Økonomiske konsekvenser af lov om BNBO-indsats 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 12,3 12,5 12,5 - 
 
Ad 53) Bekendtgørelse nr. 239 af 16. marts 2020 om multifunktionel jordforde-
ling 
Der er tale om en pilotordning i form af en nationalt finansieret ydelsesordning, der 
overordnet skal tilvejebringe erfaringer og input til en eventuel senere jordreform i 
større skala. Bekendtgørelsen giver mulighed for fri jordfordeling i forbindelse med 
multifunktionelle projekter, som sammentænker landbrugsproduktion med andre na-
tionale interesser som fx natur, miljø og klima på arealer i det åbne land i ét og sam-
me projekt. 
 
Kommunerne får 10,0 mio.kr. i 2020 til facilitering af opgaverne i forhold til lodsejere 
og øvrige interessenter, jf. oversigten. 
 
Tabel 3.2.13.4: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse om multifunktionel 
jordfordeling 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 10,0 - - - 
 
Ad 54) Bekendtgørelse nr. 247 af 19. marts 2020 om ophævelse af bekg. om 
kvælstofindfasning til akvakulturerhvervet 
Lov nr. 467 af 14. maj 2018 med tilhørende bekendtgørelse skabte mulighed for, at 
visse akvakulturvirksomheder kunne tildeles en supplerende mængde kvælstof og 
dermed øge deres produktion af fisk. Sagen er nærmere omtalt i budgetvejlednings-
skrivelse 03, Budgetvejledning 2020. Imidlertid er ordningen efterfølgende ophævet, 
jf. bekendtgørelse nr. 247 af 19. marts 2020. Kompensationen til kommunerne for 
arbejdet med ansøgningerne til ordningen tilbageføres derfor for årene 2020-2021, jf. 
nedenstående tabel. 
 
Tabel 3.2.13.5: Økonomiske konsekvenser af bekendgørelse om ophævelse af be-
kendtgørelse om kvælfstofindfasning til akvakulturerhvervet 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -0,2 -0,5 - - 
 
Ad 55) 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 permanente niveau 
for reguleringen af bloktilskuddet først opnås i 2030.  
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Tabel 3.2.13.6: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 1478 om miljøkrav 
til mellemstore fyringsanlæg 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - 0,6 
 
Ad 56) 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 godken-
delse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); 
Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgø-
relsen); 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 3.2.13.7: Økonomiske konsekvenser af lovbekendtgørelse nr. 442 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt - - - -0,2 
 
 
3.2.14 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 
 
Ad 57) Bekendtgørelse nr. 1055 af 23. oktober 2019 om ændring af bekendtgø-
relse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk 
Med den nye ændring om en totalhøjde på 4,1 m for køretøjer, vil broer med en fak-
tisk målt frihøjde mellem 4,2 og 4,29 fremover skulle skiltes med 4,0 m. Dette giver 
behov for at skilte ved en række yderligere broer, end hvor der allerede er skiltet. Der 
er beregnet en kompensation til kommunerne for de udgifter, der følger med opsæt-
ningen af nye skilte i 2019 og 2020. Kompensationen dækker udgifter til indkøb og 
opsætning af skilte. 
 
Tabel 3.2.14.1 : Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 1055 af 23. okto-
ber 2019 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 3,4 - - - 
 
Ad 58) Bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 om ændring af bekendtgørelsen 
om energi- og miljøkrav til taxier mv.*) 
Med bekendtgørelse nr. 715 af 09/07/2019 om ændring af bekendtgørelse om ener-
gi- og miljøkrav til taxier m.v., skærpes kravene til nyindregistrerede køretøjers ener-
giforbrug, hvilket medfører, at nyindregistrerede taxikøretøjer af almindelig bilstørrel-
se fra d. 1. juli 2020 skal leve op til energikrav A++ frem for A+. Bekendtgørelsens 
krav gælder alene for nye biler og ikke for den eksisterende bilpark.  
 
Der er aftalt en kompensation på 1,9 mio. kr. i 2021, som primært skal dække kom-
munernes merudgifter til drift i trafikselskaberne. Herudover er sagen stjernemarkeret 
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mhp. en evt. regulering efter 2021, hvis miljøkravene fortsat vurderes at være fordy-
rende for trafikselskabernes drift.  
 
Tabel 3.2.14.2 : Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 715 af 09. juli 2019 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt 0,0 1,9 - - 
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Ad 59) Bekendtgørelse nr. 1526 af 12. december 2019 om Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet  
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har pr. 1. januar 2020 sænket gebyret for 
chaufføruddannelsesbeviser. Dette er hjemlet i lov om godskørsel, udmøntet i be-
kendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, som re-
guleres i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelse på vejtransportom-
rådet. Det sker med det formål at tilstræbe balance over en 4-årig periode.  
 
Satsen sænkes fra 180 kr. i 2019  til 140 kr. i 2020. Satsjusteringen har betydning for 
alle fremtidige udstedelser af chaufføruddannelsesbeviser. I de tilfælde hvor modta-
geren af et chaufføruddannelsesbevis er ledig, betales gebyret af kommunen. Den 
lavere gebyrsats medfører en forventet årlig mindreudgift for kommunerne på -0,2 
mio. kr.  
 
Tabel 3.2.14.2: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 1523 af 12. de-
cember 2019 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
 
Ad 60) L 176 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af bo-
ligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber  
Lovforslaget indfører et grønt energikrav ved anvendelse af §5, stk. 2 -renoveringer. 
Derudover er der forslag om mulighed for at fastfryse værdien af andelsboligforening-
ernes ejendomme.  
 
Lovforslaget har en række økonomiske konsekvenser, der er baseret på ekspert-
gruppens rapport omkring boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Der kan læses mere 
herom i supplementsskrivelse 0-4 vedr. byfornyelse, boliger og byggeri 
 
Tabel 3.2.14.3: Økonomiske konsekvenser af L 176 Forslag til lov om ændring af lov 
om midlertidig regulering af boligforholdene 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -0,6 -1,7 -2,6 -3,3 
 
Ad 61) L 178 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig re-
gulering af boligforholdene. 
Lovforslaget forventes at nedbringe antaller af sager i huslejenævnene som konse-
kvens af en styrkelse af lejerne, fordi der blandt andet sættes krav om besigtigelse 
forud for §5 stk. 2 -moderniseringer og på grund af øget egenbetaling for udlejere i 
sager, hvor lejeren får fuldt medhold. Der kan læses mere herom i supplementsskri-
velse 0-4 vedr. byfornyelse, boliger og byggeri. 
 
Tabel 3.2.14.4: Økonomiske konsekvenser af forslag til lov om ændring af lov om leje 
og lov om midlertidig regulering af boforholdene 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
I alt -2,1 -4,3 -4,3 -4,3 
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3.2.15 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 
 
Ad 62) Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttel-
se (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder),  Bekendt-
gørelse nr. 1753 af 27 december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -
aktører m.v. samt Bekendtgørelse nr. 1742 af 13 december 2018 om affaldsda-
tasystemet. 
Sagen vedrører kompensation til kommunerne for afskaffelse af erhvervsaffaldsgeby-
ret samt andre ændringer i relation hertil. Sagen var udskudt fra LCP 18/19, og fordi 
loven trådte i kraft med virkning fra 2019, har kommunerne reelt manglet finansierin-
gen i 2019. DUT-beløbet for 2020 indeholder derfor fuld kompensation for den mang-
lende finansiering i 2019.  
 
Beløbet for 2020 består derfor af 50,7 mio. kr. vedr. 2019 og 51,9 mio. kr. vedr. 2020 
– forskellen mellem de to beløb skyldes, at kompensationen for 2019 er videreført i 
19-pl uden opregning til 20-pl, da udgifterne reelt blev afholdt i 2019, mens kompen-
sationen for 2020 i sagens natur er opgjort i 20-pl. Fra 2021 og frem er beløbet i 21-
pl. Sagen er beskrevet uddybende i supplementsskrivelse 1-2. 
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at sagen ikke giver anledning til en regulering 
af den kommunale serviceramme, da der er tale om udgifter, der jf. budget- og regn-
skabssystemet konteres på hovedkonto 1 og dermed uden for servicerammen. 
 
Tabel 3.2.15.1: Økonomiske konsekvenser af lov nr. 1713 af 27. december 2018 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 

I alt 102,6 52,7 52,7 52,7 
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3.3 Bemærkninger til andre reguleringer 
Ad 63) Balancetilskud 
Kommunernes balancetilskud udgør i 2021 -8.198,9 mio. kr. Balancetilskuddet sikrer 
i det enkelte år balance mellem kommunernes samlede udgifter og indtægter ud fra 
en samlet opgørelse af disse. Balancetilskuddet er i 2021 igen negativt, hvilket skyl-
des, at kommunernes samlede forventede indtægter, herunder skat og bloktilskud i 
2021 er højere end de forventede udgifter, herunder service, anlæg og overførsler. 
 
Ad 64)  Midtvejsregulering af overførsler m.v. 
I 2020 er regeringen og KL som led i økonomiaftalen for 2021 enige om, at midtvejs-
vurderingen af overførselsudgifterne giver anledning til en midtvejsregulering. Midt-
vejsvurderingen er 3,4 mia. kr. over overførselsskønnet i økonomiaftalen for 2020. 
Fra de 3,4 mia. kr. er der fratrukket økonomiske konsekvenser af lovændringer, her-
under hastelovgivning/hjælpepakker med øvrige overførsler for 0,5 mia. kr., da disse 
er optaget på Lov- og Cirkulæreprogrammet, og kompensationen gives derigennem.  
 
Derudover er der fratrukket 1,0 mia. kr., som vedrører ændret pris- og lønudvikling i 
2020, hvor forventningen til pris- og lønfremskrivningen er nedjusteret fra 2,7 til 2,3 
pct. Dermed er den samlede midtvejsregulering i 2020 1,9 mia. kr.  
 
Der henvises til Budgetvejledning 2021 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse 
og integration afsnit 3.9. 
 
Ad 65) Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur 
*) 1) 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at næste generation MitID, Nem-
Log-in og Digital post medfinansieres af kommunerne med 96,8 mio. kr. i 2021, som 
trækkes ud af bloktilskuddet. Midlerne skal gå til at fremtidssikre Danmarks digitale 
infrastruktur. Sagen er kodet som service. 
 
Ad 66) Kommunal medfinansiering af Investeringsfonden 
Med økonomiaftalen for 2020 var der enighed mellem regeringen, KL og Danske Re-
gioner om at etablere en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden 2019-2022, der 
skal sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. 
Investeringsfonden skal medfinansiere en række signaturprojekter om kunstig intelli-
gens. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2019 og 11,1 mio. kr. i 2020. Med aftalen for 2021 er 
der afsat yderligere 15 mio. kr. Sagen er kodet som finansiering. 
 
Ad 67) Kommunal finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram 
1) 
Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der afsættes i alt 30,5 mio. kr. pr. år fra 
2021-2025 fra det kommunale bloktilskud til nye fælleskommunale digitale initiativer. 
Den igangværende fælleskommunale digitale handlingsplan udløber ved udgangen 
af 2020, jf. pkt. 70. Som erstatning for handlingsplanen er der udarbejdet et fælles-
kommunalt digitaliseringsprogram med i alt seks delprogrammer. Der kan læses me-
re om det nye program i supplementsskrivelsen 6-4 vedr. administration og IT. Sagen 
er kodet som service 
 
Ad 68) Tværoffentlig effektivisering 1) 
Som led i økonomiaftalen for 2017 blev det aftalt, at der skulle etableres et flerårigt 
moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning om, at der skulle fri-
gøres 1 mia. kr. årligt. Det program er sidenhen blevet annulleret, men behovet for 
værktøjer til effektiviseringer i kommunerne er stadig til stede. Der er derfor aftalt i 
økonomiaftalen for 2021, at indsatsen fortsat skal køre. Aftalen indebærer, at parter-

I dette afsnit forklares 
reguleringerne under 
Andre Reguleringer 
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ne hver bidrager med 5 mio. kr. årligt i 2021-2023 til samarbejdet, herunder til af-
dækning af styringsudfordringer og regelbarrierer m.v. Sagen er kodet som service. 
 
Ad 69) Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrate-
gi 2016-2020 1) 
Punktet vedrører en ændret finansieringsprofil for kommunernes medfinansiering af 
den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, hvor medfinansieringen i 2023 nedjuste-
res med 1,5 mio. kr. Neddjusteringen af den kommunale medfinansiering indebærer, 
at såvel den kommunale serviceramme som finansiering opjusteres tilsvarende. Sa-
gen er kodet som service. 
  
Ad 70) Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 
2016-2020 
Bloktilskuddet hæves varigt med 30,6 mio. kr. som følge  af, at den fælleskommunale 
digitaliseringstrategi for 2016-2020 ikke længere skal finansieres. Som erstatning for 
strategien er der etableret et fælleskommunal digitaliseringsprogram. Se mere under 
punkt 67. Sagen kodes som service. 
 
Ad 71) Overtagelse af E&E 1)  
Punktet vedrører en faldende profil for de skønnede driftsudgifter, som KOMBIT ville 
have opkrævet fra kommunerne, hvis KOMBIT havde færdigudviklet it-systemet 
E&E, jf. ad 80 i sidste års skrivelse. Kommunerne får 1,1 mio. kr. tilbageført fra 2023. 
Fra 2029 og frem vil reguleringen reduceres til -18,9 mio. kr. (21-pl) ift. det nuværen-
de niveau på ca. -34 mio. kr. årligt. Sagen er kodet som service. 
 
Ad 72) Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren 
Regeringen, KL og Danske regioner indgik i 2017 en aftale om en ny finansierings-
model for CPR-data på Datafordeleren. Det fremgår af aftalen, at kommuner og regi-
oner vil kunne få tilbageført udforbrugte midler, hvis der opstår overskud. I 2020 får 
kommunerne tilbageført 6,3 mio. kr. Sagen er kodet som finansiering. 
 
Ad 73) Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr.  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 ved opgave- 
og strukturreformen. Det blev i den forbindelse aftalt, at eventuelt uforbrugte midler 
skal tilbageføres til kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidli-
gere. Midlerne, der tilbageføres i 2021 vedrører derfor forbruget af VISO-ydelser i 
2019. Kommunerne får i 2021 tilbageført 4,3 mio. kr. (21-pl). Sagen er kodet som fi-
nansiering. 
 
Ad 74) Omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data (kommu-
ner) 
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 kommunernes vedkommende). Kommunernes 
bidrag udgør 3,5 mio. kr. i 2018 stigende til 13,3 mio. kr. i 2021. Det sidste indgår på 
forrige 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 75) Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR)  
Med aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen 
indgået i maj 2020 noterer forligspartierne bag boligskatteforliget (regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Allian-
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ce), at det har vist sig nødvendigt at justere tidsplanen for implementering af boligs-
katteforliget fra 2021 til 2024. 
 
Den udskudte tidsplan medfører, at der er behov for, at kommunerne viderefører drif-
ten af it-systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-
2023. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i mellemperioden kompense-
res med 98,7 mio. kr. i 2021, 98,0 mio. kr. i 2022 og 97,2 mio. kr. i 2023 (2021-pl). 
Sagen er kodet som service.   
 
Ad 76) Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (Na-
tional Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.) 
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). Hvert år genbekræftes digitaliseringsposterne på akt-
stykket, så der er mulighed for at ændre i profilerne. Derfor skal denne sag og en 
række andre digitaliseringssager ses i sammenhæng med tilsvarende sager af sam-
me navn på aktstykket sidste år. Selvom det fulde beløb optræder på aktstykket, så 
er der altså tale om en ændring i beløbet fra tidligere år.  
 
Reguleringen på årets aktstykke trækker i 2021 -24,2 mio. kr. ud af servicerammen. 
Denne post skal ses i sammenhæng med pkt. 77 "Finansiering af Medcom-løsninger 
i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet" på -7,6 mio. kr., da MEDCOM tidli-
gere indgik med FMK og NSP undet ét. Sagen er kodet som service. 
 
Ad 77) Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sund-
hedsområdet *) 
Se tekst under pkt. 76 " Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundheds-
området (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)". Sagen er kodet som 
service. 
 
Ad 78) Forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk 
Punktet vedrører en ændret finansieringsprofil for sundhed.dk, hvor medfinansierin-
gen fra 2021 og frem opjusteres med 0,8 mio. kr. Opjusteringen af den kommunale 
medfinansiering indebærer, at den kommunale serviceramme nedjusteres tilsvaren-
de. Sagen er kodet som service. 
 
Ad 79) 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). Kompensatio-
nen er givet ud fra en forudsætning om etablering af 150 pladser. Eftersom der end-
nu ikke er etableret 150 pladser, efterreguleres bloktilskuddet. Sagen er kodet som 
service. 
 
Ad 80) Udbredelse af faste læger på plejecentre (Aftale om udmøntning af re-
serven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 
2020-2023)  
Ordningen med fasttilknyttede læger på plejehjem blev indført med aftale om ud-
møntning af Satspuljen for 2016-2019. Ordningen har til hensigt at forbedre den 
sundhedsfaglige behandling af beboere på plejehjem, herunder reducere antallet af 
forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt forbed-
ring af medicinhåndteringen. Aftalen skal endvidere styrke samarbejdet mellem 
kommunernes plejepersonale og de praktiserende læger.  
 
Staten har afsat i alt 20,0 mio. kr. (2020-pl) til opfølgning på fasttilknyttede læger på 
plejecentre i perioden 2020-2021. Sagen er kodet som service. 
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Ad 81) Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver  
KL og Børne- og Undervisningsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne 
fremadrettet modtager midlerne til de obligatoriske sprogprøver gennem det årlige 
bloktilskud frem for, som tidligere, gennem en ansøgningsproces. Aftalen er indgået 
mhp. at mindske brug af administrative ressourcer på udarbejdelse af ansøgninger 
mv.  
 
Ad 82) Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 2028 1) 
Der udmøntes 21 mio. kr. årligt frem til 2028 på bloktilskuddet med henvisning til mid-
ler, som kommunerne får retur i opsparede VEU-midler, som følge af 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 83) Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 
I forbindelse med Økonomiaftalen 2020 blev der foretaget en justering af skønnet for 
FGU, da der oprindeligt ikke var taget højde for overgangsordningen. Der henvises i 
den forbindelse til Budgetvejledning 2020 Supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæfti-
gelse og integration afsnit 3.3 tabel 38. På dette års aktstykke tilføres yderligere 4,0 
mio. kr. i 2023, som er den marginale ændring til udgiftsniveauet i 2022, der indgik på 
sidste års aktstykke. Herefter er profilen for de økonomiske konsekvenser af FGU 
fuldt indarbejdet. Der henvises derudover til Budgetvejledning 2021 Supplementskri-
velse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration afsnit 3.9. Reguleringen er en service-
udgift.  
 
Ad 84) Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19 
Regeringen og KL er enige om, at der gives en kompensation på 1,2 mia. kr. for de 
udgifter kommunerne har afholdt sfa. corona frem til og med 10. maj 2020. Heraf har 
regeringen tilkendegivet, at kommunerne kompenseres med ca. 0,4 mia. kr. i 2020 
for merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, differentieret for-
ældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med genåbningen samt udgifter til isolationsfa-
ciliteter. Herudover kompenseres der for yderligere nettomerudgifter for ca. 0,8 mia. 
kr. relateret til COVID-19. Det udgøres bl.a. af merudgifter vedrørende indkøb af ind-
retning og udstyr mv., personaleudgifter, udgifter til social- og sundhedsområdet mv. 
samt mindreudgifter til bl.a. befordring og indkøb. Jf. aftalen mellem KL og regerin-
gen, så holdes udgifterne uden for servicerammen. 
 
Ad 85) Kompensation for lokalt afholdte kommunale udgifter til indkøb af vær-
nemidler til håndtering af COVID-19 
Staten, kommunerne og regionerne har koordineret deres køb af værnemidler via 
den Nationale Operative Stab (NOST). Aarhus Kommune har på vegne af kommu-
nerne koordineret køb i organisationen, KVIK for i alt 1,2 mia. kr. Hertil har kommu-
nerne lokalt foretaget køb for ca. 140 mio. kr. De penge kompenseres kommunerne 
for her. Se også supplementsskrivelse 6-4 vedrørende administration og IT. Jf. afta-
len mellem KL og regeringen, så holdes udgifterne uden for servicerammen. 
 
Ad 86) Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af 17. juni 
2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den 
kommunale skatteudskrivning  
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Kommunerne hævede i 2020 de kommunale skatter med knap 300 mio. kr. Regerin-
gen har i kraft af gældende lovgivning sanktioneret skattestigningen, idet der var for-
udsat en uændret skat for kommunerne under ét i økonomiaftalen for 2020. Resulta-
tet medførte individuelle sanktioner for i alt fem kommuner i 2020 til 2023. Den kol-
lektive andel udgør i 2021 og 2022 -259,3 mio. kr., mens beløbet for 2023 er -276,5 
mio. kr., som kommunernes bloktilskud korrigeres for. Sagen er kodet som finansie-
ring. 
 
Ad. 87) Nedskrivning af likviditet i kommuner. Efterregulering af DUT-sag. vedr. 
ændring af gymnasiale uddannelser (Lov nr. 1716 af 27. december 2016) 
Reguleringen i 2020 på -9,1 mio. kr. knytter sig til DUT-sagen beskrevet i afsnit 
3.2.11 ovenfor ved pkt. 48 på aktstykket. Beløbet vedrører en efterregulering af ud-
giftsniveauet i 2019, som af praktiske årsager må afregnes i 2020, og som derfor 
alene har finansieringsmæssig effekt for kommunerne. Reguleringen på -9,1 mio. kr. 
er således ikke en serviceudgift. 
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04/ BILAG 

Bilag 1: Meropgaver fordelt på enkeltregulering (aktstykke juni 2020) 
Nr. 2020 2021 2022 2023 S/L/Ø* 
4 2,8 1,0 0,5 0,5 S 
5 - - - -3,3 S 
6 0,6 0,6 0,6 0,3 S 
7 - - - 9,4 S/L 
8 - - - -3,5 S 
9 - - - 0,6 S 
10 - - - -3,6 L 
11 - - - 2,7 S 
12 - - - 2,7 L 
13 - - - -1,2 S 
14 0,1 0,2 0,2 0,2 S 
15 0,8 0,9 0,9 0,9 S 
16 0,3 0,5 0,5 0,5 S 
17 2,6 5,4 5,4 5,4 S 
18 21,1 - - - S/L 
19 0,2 - - - S 
20 - -1950,8 -1992,4 -2028,0 Ø 
21 30,0 60,9 60,9 60,9 S 
22 40,0 60,9 60,9 60,9 S 
23 - - - 2,6 Ø 
24 - - - 0,2 L 
25 - - - 0,3 L 
26 - - - 0,8 L 
27 - - - -53,5 L 
28 - - - -222,5 S/L 
29 - - - 84,4 L 
30 - - - -2,3 L 
31 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 L 
32 -101,7 -222,5 -296,8 -257,4 S/L 
33 0,1 0,1 0,1 0,1 L 
34 20,9 49,9 64,9 79,3 L 
35 4,1 2,1 2,1 2,2 L 
36 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 S 
37 1,2 0,9 0,8 0,8 L 
38 12,9 3,6 3,6 3,6 S 
39 -6,6 -5,9 -5,1 -5,1 S 
40 -38,2 -42,3 -42,3 -42,3 S 
41 6,8 10,9 11,8 11,8 L 
42 429,8 - - - L 
43 163,7 - - - S/L 
44 0,5 - - - S 
45 -20,8 -21,1 -10,6 - L 
46 57,0 - - - S/L 
47 - - - 2,3 S 
48 -21,4 -21,7 -21,7 -21,7 S 
49 28,0 33,6 30,7 30,7 S 
50 -208,3 - - - Ø 
51 1,0 - - - S 
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52 12,3 12,5 12,5 - S 
53 10,0 - - - S 
54 -0,2 -0,5 - - S 
55 - - - 0,6 S 
56 - - - -0,2 S 
57 3,4 - - - S 
58 - 1,9 - - S 
59 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 S 
60 -0,6 -1,7 -2,6 -3,3 L 
61 -2,1 -4,3 -4,3 -4,3 S 
62 102,6 52,7 52,7 52,7 Ø 
63 - -8.198,9 -   - Ø 
64 1870,6 - - - S/L 
65 - -96,8 -88,6 -42,9 S 
66 - -15,0 - - Ø 
67 - -30,5 -30,5 -30,5 S 
68 - -5,0 -5,0 -5,0 S 
69 - - - 1,5 S 
70 - 30,6 30,6 30,6 S 
71 - - - 1,1 S 
72 6,3 - - - Ø 
73 - 4,3 - - Ø 
74 - - - -   
75 - 98,7 98,0 97,2 S 
76 - -24,2 - - S 
77 - -7,6 - - S 
78 - -0,8 -0,8 -0,8 S 
79 -1,8 - - - S 
80 15,0 5,1 - - S 
81 17,1 25,9 25,9 25,9 S 
82 - - - -   
83 - - - 4,0 S 
84 1210,0 - - - Ø 
85 140,0 - - - Ø 
86 - -259,3 -259,3 -276,5 Ø 
87 -9,1 - - - Ø 
      
 
* S=Service, L=lovbundne, Ø=øvrige 
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Bilag 2: Nye sager på LC-programmet med profil ud over budgetover-
slagsårene  

 
På dette års aktstykke er der blot en enkelt ny sag, hvis profil rækker ud over bud-
getoverslagsårene på aktstykket. I sidste søjle i nedenstående tabel ses ændringen i 
kompensationen fra 2023 til 2024, hvilket er det beløb, der forventes lagt ind på akt-
stykket i 2021. Det er altså den marginale ændring, der fremgår af søjlen akt. juni 
2021 (for 2024). Ud over denne sager vil også de øvrige 1-talsmarkerede sager på 
årets aktstykke have en ændret udgiftsprofil efter 2023. Disse sager er ikke medtaget 
her, og effekten på serviceudgifterne er generelt beskeden. 
 
Tabel 4.2: Nye sager på lov- og cirkulæreprogrammet med profil ud over budget-
overslagsårene 

 

Akt. Juni 2021
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024
Nr. (20-pl) (21-pl) (21-pl) (21-pl) (21-pl)

20 - -1950,8 -1992,4 -2028,0 -32,5

Aktstykke juni 2020
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05/ KONTAKTPERSONER 

Mette Rosenbeck, mtr@kl.dk, 3370 3795 
Steffen Mølgaard Hansen (Budgetgaranti /beskæftigelse), stmh@kl.dk, 3370 3429 

mailto:mtr@kl.dk
mailto:stmh@kl.dk
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