
Regulering af de generelle tilskud i kommunerne
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Lovændringens konsekvenser for Næstved 

Kommune:

Regulering 

af budget 

2020

Regulering 

af budget 

2021

Regulering 

af budget 

2022

Regulering 

af budget 

2023

Regulering 

af budget 

2024

III. Lov- og cirkulæreprogram 0 0 0 0

Erhvervsministeriet

4 Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 om det digitale planregister Plandata.dk. 
*) CPM 39.760 14.200 7.100 7.100 40 14 7 7 7

5 Lov nr. 1715 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning (Strategisk planlægning for landsbyer) CPM -46.860 0 0 0 -47 -47

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 planlægning (Frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort, 

overførsel af fleksboligordningen og mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag 

til havplan m.v.)

CPM 8.520 8.520 8.520 4.260 9 9 9 4 4

I alt 48.280 22.720 15.620 -35.500

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 beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af 

bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning). 
1)

Arbejdsmarked 49.700 Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24.

0 0 0 0 0

Heraf fripladser Dagtilbud (72%) 83.780 0 0 0 60 60

Undervisning 28%) 0 0 0 23 23

I alt 0 0 0 133.480

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

pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv.). 
1)

Handicap -49.700 0 0 0 -50 -50

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)

CBU/adm 8.520 Loven om kontinuitet i anbringelsen m.v. har en 

stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås 

først i 2028.

0 0 0 9 9

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

arbejdsfortjeneste. 
1)

Børn og unge -51.120 Loft over ydelsen for tabt arb. fortjeneste har 

en faldende profil. Det endelige udgiftniveau 

nås først i 2029. 

0 0 0 -51 -51

11 Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende lov nr. 628 af 11. juni 2010 om Barnets Reform. 
1) CBU/adm 38.340 Kompensaion for loven om Barnets reform har 

en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau 

nås først i 2027.

0 0 0 38 38

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

arbejdsfortjeneste. 
1)

Børn og unge 38.340 Kompensation for loven vedr. forhøjelse  af 

ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste har en 

stigende profil. Det endelige udgiftniveau nås 

først i 2029. 

0 0 0 38 38

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

serviceloven. 
1)

Sundhed -17.040 Lov- og cirk. henviser til BEK nr. 1252 af 20. 

november 2017

0 0 0 -17 -17

14 Lov nr. 615 af 14. maj 2020 om ændring af lov om socialtilsyn. Bagatelgrænse 1.420 2.840 2.840 2.840 Vedr. straffeattester. Socialtilsynet skal sikrer at 

kommunerne henter straffeattester med 

merudgifter til kommunerne - gælder både børn 

og voksenområdet

0 0 0 0 0

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 

anbringelsessager 

CBU/adm 11.360 12.780 12.780 12.780 Med lovændringen indføres flere tiltag, som 

skal bidrage til ro og stabilitet for udsatte børn 

og unge og styrke forældres retssikkerhed i 

anbringelsessager.

11 13 13 13 13

16 Bekendtgørelse nr. 229 af 5. marts 2020 om dataindberetninger på socialområdet Handicap 4.260 7.100 7.100 7.100 Vedr. obligatorisk dataindberetning på 

servicelovens § 11 og 82a og 82B - andel 

voksenområdet

2 3 3 3 3

 Bekendtgørelse nr. 229 af 5. marts 2020 om dataindberetninger på socialområdet CBU/adm 0 0 0 0 Vedr. obligatorisk dataindberetning på 

servicelovens § 11 og 82a og 82B - andel 

voksenbørneområdet

2 4 4 4 4

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.

Handicap 36.920 76.680 76.680 76.680 lov 173Gratis psykologhjælp til kvinder med 

ophold på krisecentrer § 109 efter serviceloven

37 77 77 77 77

18 Genoptagelse af sager vedr. tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 Børn og unge 299.620 Tidlgere fejl i satsvejledningen fra Social- og 

Sundhedsministeriet, betyder at der er 

ydelelsesmodtagere der har fået udbetalt en for 

lav ydelse over en årrække. Kommunen har 

pligt til at gebehandle sager, og tilbagebetale 

ydelelsen.

300 0 0 0 0

19 Genoptagelse af sager vedr. løn til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens § 118 2.840 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0

20 L 197 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning), fremsat den 26. maj 

2020. 
1)

Handicap/

Børn og Unge samt 

ældre

-27.701.360 -28.292.080 -28.797.600 Foreløbige beregninger peger på at vi kun 

opnår ekstra refusioner, som er 10 mio. kr. 

under det vi bliver trukket i bloktilskud. Beløb 

søges præciseret frem mod 

økonomiudvalgsbehandling 18/8.

0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000



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, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant 

tilskud), fremsat den 20. maj 2020 
*)

Handicap 426.000 864.780 864.780 864.780 Vedr. Servicelovens § 95 stk 3 - Ret til 

overvågning og støtte i forbindelse hermed om 

natten for unger der modtager hjælp efter 

serlvicelovens § 95 stk 3 i form af kontant 

tilskud

426 865 865 865 865

I alt 782.420 -26.737.180 -27.327.900 -27.866.080

Sundheds- og Ældreministeriet

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 tandpleje (indførelse af nye bestemmelser 

om socialtandpleje)

Sundhed 568.000 864.780 864.780 864.780 Lov ændring L160 og bekendtgørelse om 

tandpleje. Indførelse af nye bestemmelser om 

socialtandpleje, vederlagsfri tandpleje til de 

mest udsatte borgere

568 865 865 865 865

23 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Sundhed 36.920 KMF - budgetlægges særskilt 0 0 0 0 0

I alt 568.000 864.780 864.780 901.700

Beskæftigelsesministeriet

24 Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af 

seniorførtidspension m.v. (tilbagetrækningsreform)).

Arbejdsmarked 2.840 Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24.

0 0 0 0 0

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

folkepension).

Arbejdsmarked 4.260 Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24.

0 0 0 0 0

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. (Skærpede krav til 

optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.).

Arbejdsmarked 11.360 Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24.

0 0 0 0 0

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

(Skattereformen) 

Arbejdsmarked -759.700 Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24.

0 0 0 0 0

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 beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love (reform af førtidspension 

og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 
1)

Arbejdsmarked -3.260.320 Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24.

0 0 0 0 0

Heraf administration CAM/adm. 100.820 101 101

29 Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af 

efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.).

Arbejdsmarked 1.198.480 Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24.

0 0 0 0 0

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 folkepension og 

førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst) Lovforslag nr. 135.

Arbejdsmarked -32.660 Vedr. personlige tillæg og boligstøtte. 

Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24.

0 0 0 0 0

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.)

Arbejdsmarked -28.400 -28.400 -28.400 -28.400 Nedsat overførselsindkomst som følge af 

sanktion kompenseres ikke længere i 

boligstøtte. Arbejdsmarkedsområdet er særskilt 

budgetlagt i 2021-24. Reguleres i 2020.

-28 0

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

seniorpension).

Arbejdsmarked -1.718.200 -3.388.120 -4.221.660 -3.656.500 Som følge af seniorpension er der besparelser 

på andre ydelsesområder. Finansiering af 

udgifter til selve seniorpensionen indgår i 

midtvejsreguleringen af budgetgarantien i 2020 

(punkt 64). Arbejdsmarkedsområdet er særskilt 

budgetlagt i 2021-24. Reguleres i 2020.

-1.718 0 0 0 0

Heraf administration CAM/adm. 274.060 228.620 7.100 1.420 Administration af seniorpensionsordningen i 

kommunen. Overgår senere til ATP.

274 229 7 1 1

33 Lov nr. 1420 af 17. december 2019 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet 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.)

Arbejdsmarked 

Bagatelgrænse

1.420 1.420 1.420 1.420 0 0 0 0 0

34 Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav 

for fastholdelsesfleksjob for seniorer)

Arbejdsmarked 296.780 708.580 921.580 1.126.060 Udgifter til fastholdelsesfleksjob. 

Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24. Reguleres i 2020.

297 0 0 0 0

35 Bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019 om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked 58.220 29.820 29.820 31.240 Udgifter til løntilskud. Arbejdsmarkedsområdet 

er særskilt budgetlagt i 2021-24. Reguleres i 

2020.

58 0 0 0 0

36 Bekendtgørelse nr. 1180 af 25. november 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsmarked -8.520 -8.520 -8.520 -8.520 Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24. Reguleres i 2020.

-9 0 0 0 0

37 Lov nr. 1123 af 19. november 2019 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 

almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og 

førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)

Arbejdsmarked 17.040 12.780 11.360 11.360 Vedr. personlige tillæg. 

Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24. Reguleres i 2020.

17 0 0 0 0

38 Lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af 

obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af 

satsregulering af forskellige overførselsindkomster)

CAM/adm. 183.180 51.120 51.120 51.120 183 51 51 51 51

39 Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere Dagtilbud (72%) -93.720 -83.780 -72.420 -72.420 Højere børnetilskud betyder lidt lavere 

fripladser i dagtilbud og SFO

-67 -60 -52 -52 -52

Undervisning (28%) -26 -23 -20 -20 -20

40 Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første 

opfølgningssamtale m.v.)

Arbejdsmarked -542.440 -600.660 -600.660 -600.660 Vedr. lægeattester på 

sygedagpengeområdet/serviceudgift. 

Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24. Reguleres i 2020

-542 0

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.)

Arbejdsmarked 96.560 154.780 167.560 167.560 Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24. Reguleres i 2020.

97 0 0 0 0



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)

Arbejdsmarked 6.103.160 Vedr. sygedagpenge fra dag 1 ifm. corona. 

Merudgift i 2020.

6.103 0 0 0 0

43 Lov nr. 275 af 26. marts 2020 om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge og § 3 i lov nr. 473 af 22 april 2020 med 

udvidelse perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden

Arbejdsmarked 2.321.700 Vedr. midlertidig forlængelse af 

sygedagpengeperioden ifm. corona. Merudgift i 

2020.

2.322 0 0 0 0

Heraf administration CAM/adm. 2.840 3

44 Lov nr. 473 af 22. april 2020 om forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af COVID-19 CAM/adm. 7.100 7 0 0 0 0

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

dage

Arbejdsmarked -295.360 -299.620 -150.520 Arbejdsmarkedsområdet er særskilt budgetlagt 

i 2021-24. Reguleres i 2020.

-295 0 0 0 0

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

Arbejdsmarked 714.260 Vedr. sygedagpenge fra dag 1 for 

medarbejdere i risikogruppe ift. corona. 

Merudgift i 2020.

714 0 0 0 0

Heraf administration CAM/adm. 95.140 95

I alt 7.484.820 -3.221.980 -3.892.220 -5.711.240

Børne- og Undervisningsministeriet

47 Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse Arbejdsmarked 32.660 Ændringen vedrører FGU/KUI i lukket projekt 

og reguleres derfor særskilt.

0 0 0 33 33

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).

Undervisning -303.880 -308.140 -308.140 -308.140 -304 -308 -308 -308 -308

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 institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

(Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler 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 sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for 

standsning af børnecheck m.v.)

Undervisning 397.600 477.120 435.940 435.940 398 477 436 436 436

I alt 93.720 168.980 127.800 160.460

Miljø- og Fødevareministeriet

50 Efterregulering af kommunernes indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13a. Natur, vand og miljø -2.957.860 -2.958 0 0 0 0

51 Vejledning nr. 43, 2020 om Kildeopsporing af Miljøfarlige Forurenende Stoffer Natur, vand og miljø 14.200 14 0 0 0 0

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

Natur, vand og miljø 174.660 177.500 177.500 175 178 178 0 0

53 Bekendtgørelse nr. 239 af 16. marts 2020 om multifunktionel jordfordeling Natur, vand og miljø 142.000 142 0 0 0 0

54 Bekendtgørelse nr. 247 af 19. marts 2020 om ophævelse af bekg. om kvælstof-indfasning til akvakulturer-hvervet Natur, vand og miljø -2.840 -7.100 -3 -7 0 0 0

55 Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 
1) Natur, vand og miljø 8.520 0 0 0 9 9

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 tilladelse m.v. 

af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn 

(Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 

ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 
1)

Natur, vand og miljø -2.840 0 0 0 -3 -3

I alt -2.629.840 170.400 177.500 5.680

Transport- og Boligministeriet

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

vægt og akseltryk

Trafik og Grønne 

områder (Park og vej)

48.280 48 0 0 0 0

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

områder (Kollektiv 

trafik)

26.980 0 27 0 0 0

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

vejtransportområdet

Trafik og Grønne 

områder (Park og vej)

-2.840 -2.840 -2.840 -2.840 -3 -3 -3 -3 -3

60 L 176 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre 

boligfællesskaber

Arbejdsmarked -8.520 -24.140 -36.920 -46.860 Medfører lavere udgifter til boligstøtte, idet 

loven medfører lavere huslejeudgifter for 

borgere. Arbejdsmarkedsområdet er særskilt 

budgetlagt i 2021-24. Reguleres i 2020.

-9 0 0 0 0

61 L 178 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. ADM/CPU -29.820 -61.060 -61.060 -61.060 Nedbringelse af sager i huslejenævn -30 -61 -61 -61 -61

I alt 7.100 -61.060 -100.820 -110.760

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

62 Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret 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.

Administration   

(06.45.55) /CPM

1.456.920 748.340 748.340 748.340 Opgaven bliver skattefinansieret og en 

medarbejder overflyttes til kt. 6 fra kt 1

1.457 748 748 748 748

I alt 1.456.920 748.340 748.340 748.340

I alt, lov- og cirkulæreprogram 7.811.420 -28.045.000 -29.386.900 -31.773.920

IV. Andre reguleringer



63 Balancetilskud Finansiering -116.424.380 Indgår i tilskudsudmelding og dermed er der 

taget højde for det i budgetteringen af tilskud 

og udligning på statsgaranti

64 Midtvejsregulering af overførsler m.v. Arbejdsmarked 26.562.520 Andel der vedrører overførselsudgifter 

reguleres på arbejdsmarkedsområdet i 2020. 

Det vedrører primært merudgifter ifm. 

coronakrisen og den nye seniorpension.

26.563 0 0 0 0

65 Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur
*)1) -1.374.560 -1.258.120 -609.180 Medfinansiering af næste genereation af 

fællesoffentlig indfrastruktur, MitID, Næste 

generation Digital Post og NemLOg-in.

0 0 0 0 0

66 Kommunal medfinansiering af Investeringsfonden -213.000
Fonden skal arbejde med at ikre erfaringer med 

kunstig intelligens. Dette års signaturprojekter 

er opsproring af akut kritisk sygdom som 

blodforgiftning samt reduktion af CO2-

udledning ved optimering af energiforbruget i 

offentlige bygninger. Projekterne kan eventuelt 

på sigt medføre beparelser i kommunerne. 

Trækket i bloktilskud foreslåes  ikke modregnet 

nogen steder i Næstveds budget.

0 0 0 0 0

67 Kommunal finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram 
1) -433.100 -433.100 -433.100 Det fælleskommunale digitaliseringsprogram 

skal arbejde med digitalisering i bred forstand 

og der kan derfor ikke umiddelbart peges på 

hvor der vil opnås besparelser. Derudover har 

arbejdet også en implementeringsfase

0 0 0 0 0

68 Tværoffentlig effektivisering
1) -71.000 -71.000 -71.000 Bidrag til samarbejde med staten til afdækning 

af styringsudfordringer og regelbarrierer. Kan 

ikke umiddelbart placeres i budgettet

0 0 0 0 0

69 Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
1) 21.300 Efterregulering af kommunernes birag til den 

fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 

perioden 2016 - 2020. Ikke noget logisk sted at 

regulere det i det kommunale budget

0 0 0 0 0

70 Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 434.520 434.520 434.520 Kommunernes betaling ophører og tilbageføres 

derfor til kommunernes bloktilskud. I 2016 blev 

beløbet ikke trukket nogensteder fra og derfor 

tilføres der heller ikke nogensteder nu.

0 0 0 0 0

71 Overtagelse af E&E
1) IT 15.620 Udfasning af E&E (Ejendomsstamregistret) 

KOMBIT har endnu ikke færdigudvilket IT-

systemet.

0 0 0 16 16

72 Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren IT 89.460 Oprindeligt bidrag til Datafordeleren er taget fra 

politikområdet IT, hvorfor efterreguleringen 

også tilføres IT:

89 0 0 0 0

73 Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr.  VISO 61.060 VISO blev oprettet ved kommunalreformen i 

2007. Kommunerne har været med til at 

finansiere VISO og det er aftalt at udforbrugte 

VISO midler tilbagebetales til kommunerne. Der 

er ikke udgifter i CBU i releation til VISO. 

Tilbagebetalingen af overskuddet er derfor 

heller ikke relevant for CBU.

0 0 0 0 0

74 Omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data (kommuner)
1) 0 0 0 0 0

75 Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) IT 1.401.540 1.391.600 1.380.240 Udskudt opsigelse af ESR - Staten er ikke klar 

til at overtage kommunernes opgaver vedr. 

ejendomsskat før 2024. Kommunerne vil derfor 

stadig skulle budgettere med at afholde udgifter 

til ESR i 2021-2023.

0 1.402 1.392 1.380 1.380

76 Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.) -343.640 Der er ingen ændring i de kommunale udgifter 

som følge af bidraget til infrastruktur på 

sundhedsområdet

0 0 0 0 0

77 Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet*
) -107.920 Der er ingen ændring i de kommunale udgifter 

som følge af bidraget til MEDCOm løsninger

0 0 0 0 0

78 Forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk -11.360 -11.360 -11.360 Der er ingen ændring i de kommunale udgifter 

som følge af øget bevilling til Sundhed.dk

0 0 0 0 0

79 Efterregulering af særlige pladser Handicappede -25.560 -26 0 0 0 0

80 Udbredelse af faste læger på plejecentre (Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og 

arbejdsmarkedsområdet 2020-2023)

Ældre 213.000 72.420 213 72 0 0 0

81 Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver Undervisning 242.820 367.780 367.780 367.780 243 368 368 368 368

82 Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 2028 
1) 0 0 0 0 0

83 Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse Arbejdsmarked 56.800 Serviceudgift vedr. FGU/KUI. Reguleres 

særskilt, da økonomien er i lukket projekt.

0 0 0 57 57

84 Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19 Flere - fordeles i 

budgetkontrollen pr. 

1/9

17.182.000 Flere - fordeles i budgetkontrollen pr. 1/9 17.182 0 0 0 0

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

budgetkontrollen pr. 

1/9

1.988.000 Flere - fordeles i budgetkontrollen pr. 1/9 1.988 0 0 0 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

Finansiering -3.682.060 -3.682.060 -3.926.300 Indregnes i ny skatteprognose 0 0 0 0 0



87 Nedskrivning af likviditet i kommuner. Efterregulering af DUT-sag. vedr. ændring af gymnasiale uddannelser (Lov nr. 1716 af 

27. december 2016)

Finansiering -129.220 Indregnes i nyt budget for finansiering 0 0 0 0 0

I alt, andre reguleringer 46.123.020 -120.323.700 -3.261.740 -2.774.680

Total 53.934.440 -148.368.700 -32.648.640 -34.548.600
Samlede ændringer

54.058 -12.063 -12.423 -12.406 -12.406

Fordeling af ændringer pr. politikområde: 2020 2021 2022 2023 2024

Administration 2.051 1.007 778 869 869

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale. IT 89 1.402 1.392 1.396 1.396

1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker. Arbejdsmarked 33.569 0 0 89 89

Sundhed 568 865 865 848 848

Ældre 213 72 0 0 0

Handicappede 439 944 944 895 895

Børn og Unge 300 0 0 -13 -13

Dagpasning -67 -60 -52 8 8

Undervisning 310 513 475 499 499

Natur, vand og miljø -2.630 170 178 6 6

Trafik og grønne områder 45 24 -3 -3 -3

Forhøjede refusionssatser - fællespulje 0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000

Covid-19 kompensation 19.170 0 0 0 0
I alt 54.058 -12.063 -12.423 -12.406 -12.406


