
SBSYS sag nr. 00.30.00-Ø00-3-18

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2019 375.375

Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget. 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 Direktionen d.  7. august

Nr Beskrivelse af lovændringen: Korrigeret 

pulje 2018     

(18-pl)

Foreløbig 

pulje 2019              

(19-pl)

BO 2020        

(19-pl)

BO 2021        

(19-pl)

Politikområde Næstved 

Kommunes 

andel af 

bloktilskuddet 

i 2018 (1,43%) 

i hele kr.

Næstved 

Kommunes 

andel af 

bloktilskuddet 

i 2019 (1,43%) 

i hele kr.

Næstved 

Kommunes 

andel af 

bloktilskuddet 

i 2020 (1,43%) 

i hele kr.

Næstved 

Kommunes 

andel af 

bloktilskuddet 

i 2021 (1,43%) 

i hele kr.

Lovændringens konsekvenser for Næstved 

Kommune:

Regulering 

af budget 

2018

Regulering 

af budget 

2019

Regulering 

af budget 

2020

Regulering 

af budget 

2021

Regulering 

af budget 

2022

4

Forslag til lov om ændring af lov om offentlige 

betalinger m.v.

0,0 1,4 0,5 0,5 IT 0 20.020 7.150 7.150

Kompensation til kommunerne for at ændre i 

økonomisystemet så elektroniske fakturarer kan 

modtages i EU-standard, i stedet for i dag i DK-

standard. Formodes at være indeholdt i vores 

kontrakt med KMD. Indarbejdes ikke.

0 0 0 0 0

5

Lov nr. 668 af 8. juni 2018 om ændring af lov om 

planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om 

aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af 

planloven - Bedre rammer for kommuner, borgere og 

virksomheder i hele landet) 1)

-2,4 -2,4 -2,4 -2,4
Administration 

(CPM)
-34.320 -34.320 -34.320 -34.320

Færre landzonesager - besparelser på 

lokalplanlægningen
-34 -34 -34 -34 -34

6

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om 

planlægning (Forebyggelse af skader ved 

oversvømmelse eller erosion og mulighed for at 

etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse 

af en lokalplan) 1)

1,5 1,5 1,5 1,5
Administration 

(CPM)
21.450 21.450 21.450 21.450

Ny opgave med at udpege risikoområder for 

oversvømmelse og erosion i kommuneplanen. 

Kompensationen stopper efter 2021.

21 21 21 21 0

7

Konsolidering af data til plandata.dk

8,4 0,0 0,0 0,0
Administration 

(CPM)
120.120 0 0 0

Engangsbeløb til validering af 

førstegangsregistrering af lokaleplaner i det digitale 

planregister

120 0 0 0 0

8

Lov nr. 278 af 17. april 2018 om ændring af lov om 

lån til betaling af ejendomsskatter, 

ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love 

(Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-

2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af 

beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift 

af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) 

*)

15,7 7,9 7,9 0
Administration 

(CKO)
224.510 112.970 112.970 0

Kompensation for kommunens adminstrative 

merudgifter - udg. Til KMD - forsendelse og 

administration 

225 113 113 0 0

9

Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. 

maj 2018 om supplerende bestemmelser til 

forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og 

om fri udveksling af sådanne oplysninger 

(databeskyttelsesloven)

60,3 86,7 68,5 68,5

Administrationen 

centerne og 

UBDK

862.290 1.239.810 979.550 979.550
Kompensation for administration og forhøjet 

administrationsbidrag til UBDK. 

Udgifterne i administrationen fordeles på følgende 

måde 

- Medfinansiering af en ny stilling til 

informationssikkerhedskoordinator i CPU 260.000 

kr. i 2018, stigende til 315.000 kr. fra 2019

- Kommunens udgifter til dækning af DPO-funktion 

hos DIGIT, puljen til ekstrabetaling for særskilte 

opgaver 300.000 kr. årligt. Udgifterne kommer 

udover kommunen standardbetaling for DPO-

funktionen på 300.000 kr. om året (finansieres af 

DIGIT-budgettet)

- Merudgifter til system Secure ISMS 100.000 kr. om 

året fra 2018

- Det lille overskud, der er i 2019 lægges oven i 

puljen til særskilte opgaver hos DPO-funktionen.

701 966 706 706 706

Udbetaling Danmark 161 274 274 274 274

10

Lov nr. 140 af 28. februar 2018 om ændring af 

straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om 

erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til 

ofre for forbrydelser (Ophævelse af forældelsesfrister 

for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt 

misbrug af børn og for erstatningskrav mod 

forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om 

overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for 

tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt 

ophævelse af 72-timers reglen i sager om voldtægt, 

incest og seksuelt misbrug af børn m.v.) *)

1,1 6,1 3,1 3,1
Administrationen 

(CPU)
15.730 87.230 44.330 44.330

Kommunerne kompenseres for udgifter til advokater 

samt administrative udgifter til sagsoplysninger for 

sager hvor kommunerne bliver frifundet.    

Udgiften er helt relevant. Pengene skal tilføres der, 

hvor udgiften skal afholdes. Det er uafklaret, om 

udgiften til advokater afholdes af fagcentre eller 

centralt, men pt ligger udgiften i CPU og ikke i CBU.                     

16 87 44 44 44

Samlet bloktilskudsændring, landsplan i mio. kr.



Nr Beskrivelse af lovændringen: Korrigeret 

pulje 2018     

(18-pl)
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af budget 
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Regulering 
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Regulering 

af budget 
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Regulering 
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11

Lov nr. 120 af 25. april 2018 om ændring af lov om 

aktiv socialpolitik, Integrationsloven og forskellige 

andre love.(Nedsættelse af integrationsydelse og 

omlægning af dansktillæg)

2,5 4 3,7 3,5
se fordeling 

nedenfor
35.750 57.200 52.910 50.050

Boligsikring (øvr. Overførsler) 1 1,6 1,5 1,4 Arbejdsmarked 14.300 22.880 21.450 20.020

Konsekvenser af ny lovgivning er indarbejdet i  ny 

budgetramme på arbejdsmarkedsområdet - 

reguleres derfor ikke særskilt. Bagatelgrænse i 

2018.

0 0 0 0 0

Fripladstilskud (service) 1,5 2,4 2,2 2,1 Dagtilbud 21.450 34.320 31.460 30.030

Kommunerne kompenseres fordi nedsættelsen af 

integrationsydelsen, vil betyde, at dem der i forvejen 

er berettiget til fripldstilskud, være berettiget til 

højere ydelser.

21 34 31 30 30

12

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)

0 4,8 9,7 17,7
Se fordeling 

nedenfor
0 68.640 138.710 253.110

Boligsikring (øvr. Overførsler) 0 1,7 3,6 6,5 Arbejdsmarked 0 24.310 51.480 92.950

Konsekvenser af ny lovgivning er indarbejdet i  ny 

budgetramme på arbejdsmarkedsområdet - 

reguleres derfor ikke særskilt. 

0 0 0 0 0

Fripladstilskud (service) 0 3,1 6,1 11,2 Dagtilbud 0 44.330 87.230 160.160

Kommunerne kompenseres fordi flere vil være 

længere på integrationsydelse, og det vil betyde, at 

der vil være flere berettiget til fripladstilskud.

0 44 87 160 160

13

Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om 

social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt 

arbejdsfortjeneste) 1)

0 0 0 3,8
Se fordeling 

nedenfor
0 0 0 54.340

Lovbundne 4 Børn og Unge 57.200

Loven vedr. forhøjelse af ydelsesloftet for tabt 

arbejdsfortjeneste har en stigende profil. 

Udgifterne per modtager er over de sidste år 

stigende. Antallet af modtagere er forholdsvis 

konstant. Den samlede udgift er derfor stigende.  

Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Ses i 

sammenhæng med nr. 15, hvor der er en 

lovændring med reduktion af ydelsesloftet.

0 0 0 57 57

Service -0,2
Administrationen 

(CBU)
-2.860 Bagatel - indarbejdes ikke 0 0 0 0 0

14

Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om 

social service, lov om retssikkerhed, og 

administration på det sociale område samt 

forældreansvarsloven (Barnets Reform) 1)

0 0 0 2,7 Børn og Unge 0 0 0 38.610

Loven om Barnets Reform har en stigende profil. 

Det endelige udgiftsniveau nås først i 2027.

Det handler om at kompensere kommunerne for 

højere gennemsnitlige anbringelsesudgifter for at 

fremme kontinuitet i anbringelsen. CBU har en 

stigende udgift på området.

0 0 0 39 39

15

Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af 

lov om social service (Loft over ydelsen for tabt 

arbejdsfortjeneste) 1)

0 0 0 -5,5
Se fordeling 

nedenfor

Lovbundne -7 Børn og Unge 0 0 0 -100.100

Loven vedr. forhøjelse af ydelsesloftet for tabt 

arbejdsfortjeneste har en stigende profil. 

Udgifterne per modtager er over de sidste år 

stigende. Antallet af modtagere er forholdsvis 

konstant. Den samlede udgift er derfor stigende.  

Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Ses i 

sammenhæng med nr. 13

0 0 0 -100 -100

Service 1,5
Administrationen 

(CBU)
0 0 0 21.450

Midler til at finde alternative pasningstilbud. Såfremt 

ansvaret for pasningsgarantien ligger hos CDS, skal 

pengene tilføres der.

Placering af opgaven er uafklaret.

0 0 0 21 21

16
Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om 

social service (Kontinuitet i anbringelsen mv.) 1)
0 0 0 4,1 Børn og Unge 0 0 0 58.630

Loven om kontinuitet i anbringelsen har en stigende 

profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2028.

Det handler om at kompensere kommunerne for 

højere gennemsnitlige anbringelsesudgifter for at 

fremme kontinuitet i anbringelsen. CBU har en 

stigende udgift på området.

0 0 0 59 59
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Regulering 
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17

Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om 

social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension mv. og lov 

om social service (Højere supplerende 

pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for 

invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for 

ophold i botilbud mv.) 1)

0 0 0 -4 Handicap 0 0 0 -57.200

Loven om afskaffelse af servicebetaling for ophold i 

botilbud har en faldende profil. Det endelige 

udgiftsniveau nås først i 2050.

0 0 0 -57 -57

18

Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af 

dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket 

kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for 

forældre m.v.)

37 38,3 35,6 35,1
Se fordeling 

nedenfor
529.100 547.690 509.080 501.930

Lovændringerne indeholder flere initiativer til at øge 

fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder 

ret til deltidsplads i forbindelse med barsel og ret til 

kombinationstilbud. Desuden initiativer til at skabe 

bedre sammenhæng i indsatser for de 0-6 årig eog 

forbedret kvalitet i private pasningsordninger. En del 

af beløbet er administration

Dagtilbud Dagtilbudsområdets andel 202 209 194 192 192

Skole Skoleområdet (SFO´ernes) andel 44 46 43 42 42

Administration 

(CDS)
Administration 283 293 272 268 268

19

Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om 

social service, lov om socialtilsyn og lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale 

område (Udvidelse af varsling ved afgørelser om 

frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om 

social service)

16,1 20,2 20,2 20,2 Handicap 230.230 288.860 288.860 288.860

Ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn 

og lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område betyder en  udvidelse af varsling 

ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af 

hjælp efter lov om social service. Afgørelser om 

frakendelse eller nedsættelse af hjælp på det 

specialiserede børne- og voksenområde skal 

varsles med mindst 14 uger fra borgerens 

modtagelse af afgørelsen. Dette betyder, at hjælpen 

i klagesager opretholdes i 14 uger og først derefter 

kan ændringen/frakendelsen effektueres. Det vil 

sige, at borgere kan opretholde hjælpen i 14 uger 

yderligere udover den tid, det taget at effektuere 

ydelsen. Området justerer løbende i ydelserne  og 

oplever samtidig en øget dialog med Ankestyrelsen, 

hvorfor det må forventes, at budgettet belastes 

yderligere.

230 289 289 289 289

20
Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om 

støtte til køb af bil efter serviceloven 1)
0 0 0 -1,1 Sundhed 0 0 0 -15.730 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0

21
Lov nr. 689 af 8. juni 2018 om forsøg med socialt 

frikort
0 7,5 3,1 0

Administration

(CHP)
0 107.250 44.330 0

Hensigten med det sociale frikort er at give de mest 

udsatte i samfundet bedre muligheder for at arbejde. 

Eksempelvis i småjobs af få timers varighed om 

ugen. Kommunerne kompenseres for det 

administrative arbejde med at udstede sociale 

frikort. Borgeren modregnes ikke i den offentlige 

forsørgelse

0 107 44 0 0

22

Lov nr. 703 af 8. juni 2018 om ændring af lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale 

område (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, 

pligt til tydelig offentliggørelse af 

sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside 

og pligt til at behandle danmarkskortet over 

omgørelsesprocenter på et møde i 

kommunalbestyrelsen)

0,6 0,6 0,6 0,6
Administration

(CHP)
8.580 8.580 8.580 8.580 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0

23
Landsdækkende screening for tyk- og 

endetarmskræft (Kræftplan III) 1)
0 0 0 2,2 Sundhed 0 0 0 31.460

Indarbejdes ikke. Der udarbejdes hvert år et nyt 

budget til aktivitetsbestemt medfinansiering, 
0 0 0 0 0

24
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster 

mellem regionsråd og selvejende hospicer
18,4 18,7 18,7 18,7 Sundhed 263.120 267.410 267.410 267.410

Kompensation for 42 ekstra hospicepladser på 

landsplan, som kommunerne betaler for når borgere 

er indlagt der.Pladserne er etableret i 2017.

263 267 267 267 267

25
Behandling af klageager i Styrelsen for 

Patientsikkerhed
0 0 0 -0,1 Sundhed 0 0 0 -1.430 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0
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26
Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang 

ved somatisk behandling af varigt inhabile
5,9 6 6 6 Sundhed 84.370 85.800 85.800 85.800

Med loven indføres regler, hvorved det blive tilladt, 

at tvangsbehandle varigt inhabile somatiske 

patienter over 15 år. Merudgifter for kommunerne til 

indberetninger, protokolføring og 

klagesagsbehandling. 

Det er kun læger og tandlæger, der kan beslutte, at 

en varigt inhabil patient skal tvangsbehandles. Så er 

det må forudsættes her at være midler til tandplejen.

84 86 86 86 86

27 Forbedret tandsundhed for de svageste ældre 0 0 0 -10,6 Sundhed 0 0 0 -151.580

Kompensation fra satspuljen til forbedret 

tandsundhed for de svageste ældre fjernes fra 2021, 

da det var en 4 årig bevilling. 

0 0 0 -152 -152

28

Faste læger tilknyttet længerevarende botilbud efter 

servicelovens § 108 for borgere med psykiske 

lidelser

0 0 0 -5,2 Handicap 0 0 0 -74.360

Kompensation vedrørende faste læger tilknyttet 

længerevarende botilbud fjernes fra 2021, da det var 

en 4-årig bevilling

0 0 0 -74 -74

29

Bekendtgørelse nr. 1596 af 18. december 2017 om 

kommuners betaling til regioner for særlige pladser 

på psykiatrisk afdeling

0,1 0,1 0,1 0,1 Handcap 1.430 1.430 1.430 1.430 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0

30

Bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2017 om 

en samlet plan for patienter med ophold på en særlig 

plads på psykiatrisk afdeling

0,9 0,9 0,9 0,9
Administration

(CHP)
12.870 12.870 12.870 12.870

Kompensation for krav til udarbejdelse af en 

helhedsorienteret plan for borgere på en særlig 

psykiatrisk plads. Bagatelgrænse

0 0 0 0 0

31

Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud 

til psykologbehandling i praksissektoren for særligt 

udsatte persongrupper 1) *)

0,2 0,3 0,3 0,3 Sundhed 2.860 4.290 4.290 4.290 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0

32

Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af 

sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske 

forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning)

86 76,5 76,5 76,5 Sundhed 1.229.800 1.093.950 1.093.950 1.093.950

Ændring af sundhedsloven, som giver ret til frit valg 

til genoptræning i tilfælde hvor der ikke kan leveres 

kommunal genoptræning inden for syv dage efter 

udskrivning fra sygehus. 

Næstveds tidligere mål, fra sundhedsaftalen, dvs. 

ikke lovreguleret, har hidtil været indenfor syv 

arbejdsdage. Det er så det der nu lovmæssiget er 

fastsat til syv kalenderdage.

Genoptræningsområdet er i fortløbende vækst og 

kombineret med den nye behandlingsgaranti 

udfordrer det området yderligere.

NB: skal ses sammen med nr. 79 hvor der 

fratrækkes.

1.230 1.094 1.094 1.094 1.094

33

Bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om 

registrering af og tilsyn med offentlige og private 

behandlingssteder m.v.

0,3 0 0 0 Sundhed 4.290 0 0 0 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0

34
Lov nr. 561 af 29. maj 2018 om ændring af lov om 

social service (plejehjemsoversigten)
2,4 1 1 1 Ældre 34.320 14.300 14.300 14.300 Indberettes ikke 0 0 0 0 0

35

Lov nr. 559 af 29. maj 2018 om ændring af lov om 

social service (Forebyggelse af konkurser på 

hjemmehjælpsområdet)

10,8 22 22 22 Ældre 154.440 314.600 314.600 314.600
Ældre- Administrative udgifter til arbejdsgange vedr. 

konkurser efter ændret lovgivning på området.
154 315 315 315 315

36

Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af lov om 

social service og lov om socialtilsyn (Styrket tilsyn på 

ældreområdet) 1)

0,8 1,5 1,5 1,5 Ældre 11.440 21.450 21.450 21.450 Indberettes ikke. 0 0 0 0 0

37
Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til 

fodterapi i praksissektoren 1)
0,1 0,2 0,2 0,2 Sundhed 1.430 2.860 2.860 2.860

Indarbejdes ikke. Der udarbejdes hvert år et nyt 

budget til aktivitetsbestemt medfinansiering, 
0 0 0 0 0

38

Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af 

lov om social pension (Forhøjelse af 

folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension 

m.v.) (Tilbagetrækningsreform) 1)

0 0 0 -30 Arbejdsmarked 0 0 0 -429.000

Er indarbejdet i ny budgetramme på 

arbejdsmarkedsområdet - reguleres derfor ikke 

særskilt

0 0 0 0 0

39

Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om 

social pension (Harmonisering af regler om 

opgørelse af bopælstid for folkepension) 1)

0 0 0 0,3 Arbejdsmarked 0 0 0 4.290

Er indarbejdet i ny budgetramme på 

arbejdsmarkedsområdet - reguleres derfor ikke 

særskilt

0 0 0 0 0

40

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 1)

0 0 0 4,7
Se fordeling 

nedenfor
0 0 0 67.210

Lovbundne (sygedagpenge) 1 Arbejdsmarked 0 0 0 14.300

Er indarbejdet i ny budgetramme på 

arbejdsmarkedsområdet - reguleres derfor ikke 

særskilt

0 0 0 0 0

Service 3,7
Administration 

(CAM)
0 0 0 52.910 Lovændringen har stigende udgiftsprofil. 0 0 0 53 53



Nr Beskrivelse af lovændringen: Korrigeret 

pulje 2018     

(18-pl)

Foreløbig 

pulje 2019              

(19-pl)

BO 2020        

(19-pl)

BO 2021        

(19-pl)

Politikområde Næstved 

Kommunes 
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i 2018 (1,43%) 
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bloktilskuddet 

i 2019 (1,43%) 

i hele kr.

Næstved 

Kommunes 

andel af 

bloktilskuddet 

i 2020 (1,43%) 

i hele kr.

Næstved 

Kommunes 

andel af 

bloktilskuddet 

i 2021 (1,43%) 

i hele kr.

Lovændringens konsekvenser for Næstved 

Kommune:

Regulering 

af budget 

2018

Regulering 

af budget 

2019

Regulering 

af budget 

2020

Regulering 

af budget 

2021

Regulering 

af budget 

2022

41

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.) 1)

0 0 0 313,2 Arbejdsmarked 0 0 0 4.478.760

Er indarbejdet i ny budgetramme på 

arbejdsmarkedsområdet - reguleres derfor ikke 

særskilt

0 0 0 0 0

42

Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes 

finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 

kommunerne, Udbetaling Danmark og 

arbejdsløshedskasserne 1)

0 0 667,1 272,1 Arbejdsmarked 0 0 9.539.530 3.891.030

Er indarbejdet i ny budgetramme på 

arbejdsmarkedsområdet - reguleres derfor ikke 

særskilt

0 0 0 0 0

43

Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af 

ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og 

personskatteloven (Skattereformen – forhøjelse af 

beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra 

beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, 

aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med 

høje indkomster m.v.) 1)

0 0 0 -60 Arbejdsmarked 0 0 0 -858.000

Er indarbejdet i ny budgetramme på 

arbejdsmarkedsområdet - reguleres derfor ikke 

særskilt

0 0 0 0 0

44

Lov nr. 659 af 8. juni 2017 om ændring af lov om 

social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet 

almindelig og almindelig førtidspension m.v. 

(Ændrede regler om meddelelse om ret til 

folkepension, opsat pension m.v.)

0,6 0 0 0
Tværgående 

UBDK
8.580 0 0 0 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0

45
Bekendtgørelse nr. 812 af 22. juni 06 2017 om forsøg 

på beskæftigelsesområdet
7,2 2,4 0 0 Arbejdsmarked 102.960 34.320 0 0

Er indarbejdet i ny budgetramme på 

arbejdsmarkedsområdet - reguleres derfor ikke 

særskilt

0 0 0 0 0

46

Lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og 

skattefri udbetaling af efterløns- og 

fleksydelsesbidrag

0,1 0 0 0
Tværgående 

UBDK
1.430 0 0 0 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0

47

Bekendtgørelse om lov om sygedagpenge, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 826 af 23. juni 2017, med de 

ændringer, der følger af lov nr. 1541 af 19. december 

2017 og § 11 i lov nr. 1669 af 26. december 2017

3,6 3,7 3,7 3,7 Arbejdsmarked 51.480 52.910 52.910 52.910

Er indarbejdet i ny budgetramme på 

arbejdsmarkedsområdet - reguleres derfor ikke 

særskilt. Bagatelgrænse i 2018.

0 0 0 0 0

48

Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 af 6. juni 2016 

om at Udbetaling Danmark ikke har hjemmel til 

automatisk at igangsætte en modregning baseret på 

en betalingsaftale indgået ved stiltiende accept

3,4 3,5 3,5 3,5
Tværgående 

UBDK
48.620 50.050 50.050 50.050

Kompensationen modsvarer stigning i adm.bidrag til 

Udbetaling Danmark 
49 50 50 50 50

49

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.) 1)

11,2 2,6 3,3 4,3
Se fordeling 

nedenfor
160.160 37.180 47.190 61.490

Lovbundne(boligstøtte) 1,4 1,2 2,1 3 Arbejdsmarked 20.020 17.160 30.030 42.900

Konsekvenser af ny lovgivning er indarbejdet i  ny 

budgetramme på arbejdsmarkedsområdet - 

reguleres derfor ikke særskilt. Bagatelgrænse i 

2018.

0 0 0 0 0

Service 10,8 1,4 1,2 1,2
Administration 

(CAM)
154.440 20.020 17.160 17.160 154 20 17 17 17

50

Forenkling af den økonomiske styring af 

beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem 

regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre 

om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 

2017

0 -209,7 -206,2 -205
Se fordeling 

nedenfor
0 -2.998.710 -2.948.660 -2.931.500

Lovbundne(aktivering og sygedagpenge) 0 -228,6 -228,6 -227,2 Arbejdsmarked 0 -3.268.980 -3.268.980 -3.248.960

Konsekvenser af ny lovgivning er indarbejdet i  ny 

budgetramme på arbejdsmarkedsområdet - 

reguleres derfor ikke særskilt. 

0 0 0 0 0

Service 0 18,4 22,4 22,2
Administration 

(CAM)
0 263.120 320.320 317.460 0 263 320 317 317

51

Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 

2015 om konkretisering af det fælles 

brugerportalinitiativ for folkeskolen af juni 2014 1)

0 0 0 0,9 Undervisning 0 0 0 12.870 0 0 0 13 13

52

Lov nr. 143 af 28. februar 2018 om ændring af lov 

om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt 

til uddannelse, beskæftigelse m.v. 

(Uddannelsesparathedsvurdering)

3,2 7,9 7,9 7,9 Undervisning 45.760 112.970 112.970 112.970 46 113 113 113 113



Nr Beskrivelse af lovændringen: Korrigeret 

pulje 2018     

(18-pl)

Foreløbig 
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af budget 

2018

Regulering 
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Regulering 
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2022

53

L 199 af 29. maj 2018 om forslag til lov om 

forberedende grunduddannelse, L 200 af 29. maj 

2018 om forslag til lov om institutioner for 

forberedende grunduddannelse, L 201 af 29. maj 

2018 om forslag til lov om ændring af lov om 

vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 

uddannelse, beskæftigelse m.v., L 202 af 29. maj 

2018 om forslag til lov om ændring af avu-loven, lov 

om befordringsrabat til uddannelsessøgende i 

ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks 

Evalueringsinstitut, lov om forberedende 

voksenundervisning og ordblindeundervisning for 

voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige 

andre love og om ophævelse af lov om 

erhvervsgrunduddannelser m.v., lov om kombineret 

ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og 

lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ny 

forberedende grunduddannelse) 1)

0 -54 532,6 1030,1
Se fordeling 

nedenfor
0 -772.200 7.616.180 14.730.430

Forberedende grunduddannelse 0 -10,3 428,8 680,8 Undervisning 0 -147.290 6.131.840 9.735.440

Afsættes foreløbigt på skoleområdet. Beløbet er til 

afregner med de forberedende 

grunduddannelsesskoler

0 -147 6.132 9.735 9.735

Skoleydelse 0 0 200,4 445,9 Undervisning 0 0 2.865.720 6.376.370

Afsættes foreløbigt på skoleområdet. Beløbet skal 

afregnes med de forberedende 

grunduddannelsesskoler, som udbetaler skoleydelse 

til eleverne.

0 0 2.866 6.376 6.376

Uddannelseshjælp 0 -22,9 -55 -55 Arbejdsmarked 0 -327.470 -786.500 -786.500

Konsekvenser af ny lovgivning er indarbejdet i  ny 

budgetramme på arbejdsmarkedsområdet - 

reguleres derfor ikke særskilt. 

0 0 0 0 0

Grundtilskud produktionsskoler -20,8 -41,6 -41,6 Arbejdsmarked -297.440 -594.880 -594.880

Næstveds udgift til grundtilskud til produktionsskoler 

udgør 489.000 kr. årligt. Budgettet korrigeres med 

den faktiske udgift der bortfalder

0 -244 -489 -489 -489

54

Lov nr. 2 i Lovtidende B af 29. december 2017 

(Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til 

staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie 

grundskoler)

7 7,1 7,1 7,1 Undervisning 100.100 101.530 101.530 101.530
Kompensation for at taksten pr. elev som 

kommunen skal betale sættes op.
100 102 102 102 102

55
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om 

miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1)
-0,1 -0,3 -0,3 -0,1

Administration 

CPM
-1.430 -4.290 -4.290 -1.430 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0

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)

-13,5 -10,8 -11,1 -10,5
Administration 

CPM
-193.050 -154.440 -158.730 -150.150 -193 -154 -159 -150 -150

57
Bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018 om 

udpegning af drikkevandsressourcer *)
14,8 15,1 15,1 0

Administration 

CPM
211.640 215.930 215.930 0 212 216 216 0 0

58
Bekendtgørelse nr. 1113 af 29. september 2017 om 

mærkning af demensegnede plejeboliger
1,5 0 0 0

Administration 

CTE
21.450 0 0 0 Beløbet tilføres Boligadministrationen 21 0 0 0 0

59

Bekendtgørelse nr. 1629 af 19. december 2017 om 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter 

på vejtransportområdet.

0,2 0,2 0,2 0,2
Administration 

CTE
2.860 2.860 2.860 2.860 Bagatelgrænse 0 0 0 0 0

60 Lov nr. 1538 af 19. december 2017 om taxilov -5,0 -5,1 -5,1 -5,1 Administration 

CTE/CPU

-71.500 -72.930 -72.930 -72.930 Sekretæropgaven har været varetaget af CPU. 

Afvikling af opgaver varetages af medarbejder i CTE 

Lønkontoen i CTE reduceres ikke, idet vi hidtil har 

haft gebyrindtægter i CTE på 58.000 kr. Bortfaldet af 

gebyrer modsvarer den mindre arbejdsopgave i 

CTE.

-72 -73 -73 -73 -73
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61

Lov nr. 315 af 25. april 2018 om ændring af lov om 

trafikselskaber (individuel handicapkørsel for blinde 

og stærkt svagsynede)

16,6 33,8 33,8 33,7 Handicap 237.380 483.340 483.340 481.910

I lov om trafikselskaber udvides adgangen til 

individuel handicapkørsel, til også at omfatte blinde 

og svagtseende. I det eksisterende budget for 

området er der allerede konstateret merudgifter til 

handicapkørsel (Movia). Det forventes derfor, at den 

udvidede adgang til handicapkørsel for blinde og 

svagtseende vil biddrage til yderligere opdrift på 

området.

237 483 483 482 482

62

Bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om 

energimærkning af bygninger 

(Energimærkningsbekendtgørelsen)

-5,6 -4,3 -4,3 -4,3 Ejendomme -80.080 -61.490 -61.490 -61.490

Reguleres ikke. Da opgaven i Næstved Kommune 

ligger under anlæg. Der er lavet anlægsblok i 

2025/26

0 0 0 0 0

I alt Lov og cirkulæreprogram 311,9 95,9 1.326,5 1.628,5 4.460.170 1.371.370 18.968.950 23.366.200 4.277 4.840 13.425 20.094 20.072

Andre reguleringer

63 Balancetilskud 0 -12.930 0 0 0 -184.899.000 0 0

balancetilskud kan ikke reguleres i budgettet. 

Balancetilskud er udtryk for det samlede overskud i 

de kommunale indtægter i forhold til de samelde 

kommunale udgifter.

0 0 0 0 0

Heraf omlægning af klippekort på ældreområdet fra 

tilskud til bloktilskud
380 380 380 Ældre 5.434.000 5.434.000 5.434.000

Klippekort til ældre har været tilført kommunerne 

som et særskilt tilskud efter ansøgning. Midlerne er 

nu omlagt til at de er en del af bloktilskuddet. 

Midlerne afsættes fortsat på ældreområdet

0 5.434 5.434 5.434 5.434

64 Midtvejsregulering af overførsler mv. -2.900
Se fordeling 

nedenfor
-41.470.000 0 0 0

Lovbundne(boligstøtte) -2.200 Arbejdsmarked -31.460.000 0 0 0

Det afklares i budgetkontrollen pr. 1/8 hvor meget 

arbejdsmarkedsområdets budget 2018 skal 

reduceres som følge af midtvejsreguleringen på 

overførselsudgifterne. 

0 0 0 0 0

Service -700
Pris- og 

lønstigninger
-10.010.000 0 0 0

Direktionen har d. 19/6 besluttet at der ikke sker en 

korrektion af lavere pris- og lønstigninger fra 2017 til 

2018 i budget 2018. Der sker en korrekt 

fremskrivning med de nye lavere procenter til budget 

2019-22.

0 0 0 0 0

65 Generel Udstillings Løsning 1) 0 0 0 0,3 IT 0 0 0 4.290 Bagatælgrænse 0 0 0 0 0

66
Kommunal medfinansiering af ny finansieringsmodel 

for CPR-data 1) *)
0 0 0 -3,4 IT 0 0 0 -48.620 0 0 0 -49 -49

67 VISO 0 4,2 0 0 Børn og Unge 0 60.060 0 0

VISO blev oprettet ved kommunalreformen i 2007. 

Kommunerne har været med til at finansiere VISO 

og det er aftalt at uforbrugte VISO midler 

tilbagebetales kommunerne. 

Der er ikke udgifter i CBU i relation til VISO. 

Tilbagebetalingen af overskuddet er derfor heller 

ikke relevant for CBU. 

0 0 0 0 0

68
Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige 

Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1)
0 0 0 11,6 Administration 0 0 0 165.880

Tilbagebetaling af tidligere kommunalt bidrag til den 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Der er ingen 

merudgifter for kommunen forbundet med 

tilbagebetalinge.

0 0 0 0 0

69
Kommunal medfinansiering af digital infrastruktur 1) 

*)
-26 -38,8 0 0 IT -371.800 -554.840 0 0

Der er ingen ændring i de kommunale udgifter som 

følge af bidraget til den fællesoffentlige insfrastruktur
0 0 0 0 0

70

Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på 

sundhedsområdet (National Serviceplatform og 

Fælles Medicinkort m.fl.)

0 -19,6 0 0 IT 0 -280.280 0 0

Der er ingen ændring i de kommunale udgifter som 

følge af bidraget til infrastruktur på 

sundhedsområdet

0 0 0 0 0

71 Kræftplan IV 0 0,00 0 14,7 Sundhed 0 0 0 210.210
Midler er tidligere tildelt fra 2017 og løftet på årets 

aktstykke i 2021 giver det permanente niveau. 
0 0 0 210 210

72 Kommunal finansiering af Kræftplan IV 0 0 0 0 Sundhed 0 0 0 0
Indarbejdes ikke. Der udarbejdes hvert år et nyt 

budget til aktivitetsbestemt medfinansiering, 
0 0 0 0 0

73 Aflastning af pårørende 60 61,2 61,2 61,2 Ældre 858.000 875.160 875.160 875.160 858 875 875 875 875

74 En værdig død 60 61,2 61,2 61,2 Ældre 858.000 875.160 875.160 875.160 858 875 875 875 875

75 Sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis 0 -11,9 -11,9 -11,9 Sundhed 0 -170.170 -170.170 -170.170

Midlerne er ikke længere tilrådighed til dækning af 

denne regulering.

De tidligere tildelte midlerne indgår i den samlede 

plan til dækning af vederlagsfri fysioterpi og kørsel til 

genoptræning, hvorfor budgettet ikke kan reduceres 

tilsvarende bloktilskudsreduktionen.

0 0 0 0 0
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76 Fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 Plan og Erhverv 0 -357.500 -357.500 -357.500

Medfinansiering af en national 

erhvervsfremmeplatform. Bloktilskuddet er korrigeret 

dermed. Kommunernes udgifter til erhvervsfremme 

omprioriteres.Budgettet til væksthuse reduceres 

tilsvarende 

0 -358 -358 -358 -358

77 Sekretariat for Den Sociale Investeringsfond 1) 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 Administration 0 -28.600 -28.600 -28.600

Der er ingen ændring i de kommunale udgifter som 

følge af kommunernes finansiering af sekretariat for 

den sociale investeringsfond

0 0 0 0 0

78 Ny finansieringsmodel for Hjælpemiddelbasen 0 -3,2 -3,2 -3,2 Sundhed 0 -45.760 -45.760 -45.760

Data fra Hjælpemiddelbasen stilles fremover gratis 

og åbent til rådighed, kommunerne fritages således 

for abonnementsbetalingen.

0 -46 -46 -46 -46

79 Frit valg af genoptræning -15 -5,1 -5,1 -5,1 Sundhed -214.500 -72.930 -72.930 -72.930

En del af de midler der tilføres i nr. 32 skal bruges til 

finansiering af etablering af den nationale 

rammeaftale med private leverandører.

-215 -73 -73 -73 -73

80 Finansiering af MEDCOM løsninger 0 -3,9 0 0 IT 0 -55.770 0 0
Der er ingen ændring i de kommunale udgifter som 

følge af bidraget til MEDCOM løsninger
0 0 0 0 0

81 Synlighed og åbenhed om resultater - drift 15,6 0 0 0 IT 223.080 0 0 0

Nye digitale datainformerede arbejdsgange fx ved 

implementer af Fælles Sprog 3 og øget anvendelse 

af ledelsesinformation. Der er ikke nogle direkte 

udgifter knyttet til udlodning af disse midler fra 

synlighedsreformen.

0 0 0 0 0

82
Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af 

data (Digitaliseringsfond)
25 0 0 0 IT 357.500 0 0 0

Kommunerne modtager 25 mio. kr. til at dække 

kommunernes bidrag til projekter som 

medfinansieres af digitaliseringsfonden. Såfremt et 

Næstved projekt udvælges til støtte fra fonden, skal 

Næstveds bidrag dækkes af normalbudgettet.

0 0 0 0 0

83 Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser 5 0 0 0 IT 71.500 0 0 0
Beløb givet til lokale indsatser til cyber- og 

informationssikkerhed. Beløbet foreslåes ikke afsat.
0 0 0 0 0

84
Kompetenceløft til det kommunale 

sundhedspersonale
100 0 0 0 Ældre 1.430.000 0 0 0

Midlerne foreslås anvendt til opkvalificering af et 

antal SSH'ere til SSA'ere, således at der sikres 

kompensation for aktuelle medarbejdere.

1.430 0 0 0 0

85
Efterregulering for driften af særlige pladser i 

psykiatrien
-9,1 0 0 0 Handicap -130.130 0 0 0

De særlige pladser i psykiatrien er forsinket og 

derfor har kommunerne ikke haft udgifter til 

pladserne som forudsat, og derfor er bloktilskuddet 

korrigeret. Principielt har Næstved haft en 

besparelse, men da  de er budgetproblemer på 

området, vil der ikke umiddelbart være budget til at 

dække bloktilskudskorrektionen, hvorfor det 

indstilles at budgettet ikke nedsættes.

0 0 0 0 0

86 Tilbageførsel af VEU-opsparing 2019 til 2028 1) 0 21 21 21 Ældre 0 300.300 300.300 300.300 0 300 300 300 300

87

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

-81,3 -81,3 -81,3 -81,3 Finansiering -1.162.590 -1.162.590 -1.162.590 -1.162.590

Fra år 2019-2022 er reduktionen i statstilskuddet 

indarbejdet i det nye budget på hele 

finansieringssiden.

-1.163 0 0 0 0

I alt andre reguleringer -2.765,8 -12.973,2 14,9 38,1 -39.550.940 -185.516.760 213.070 544.830 1.769 7.008 7.008 7.170 7.170

I alt lov- og cirkulære og andre reguleringer -2.453,9 -12.877,3 1.341,4 1.666,6 -35.090.770 -184.145.390 19.182.020 23.911.030 6.046 11.849 20.434 27.264 27.242

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.

1) Permanent udgiftsnivau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.


