
Bemærkninger

Korr. 2022 2023 2024 2025 Korr. 2022 2023 2024 2025

Pris- og lønregulering 2022-2023 - 1.980,7 1.979,2 1.979,2 9,9 9,9 9,9

I alt 85.641,9 84.508,0 84.444,6 84.444,6 428,2 422,5 422,2 422,2

II. Budgetgaranti

Foreløbig regulering - -1.320,7 - - -6,6

Efterregulering - -6.891,7 - - -34,5

Permanent regulering - 14.597,4 14.597,4 14.597,4 73,0 73,0 73,0

I alt - 6.385,0 14.597,4 14.597,4 31,9 73,0 73,0

III. Lov- og cirkulæreprogram

Skatteministeriet

Lov om ændring af kommunal ejendomsskat, 
ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatte-
forvaltningsloven

3,5 - - - 0,02

Lov nr. 2227 af 29. december 2020 om ændring af 
ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

1,3 1,3 - - 0,01 0,01

Efterregulering vedr. Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om 
ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om 
skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljø-
afgifter

11,9 - - - 0,06

Efterregulering vedr. Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om 
ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre 
love

1,0 - - - 0,01

Opgaveflyt af ICS (International Citizen Service) fra 
Skattestyrelsen til kommunerne

1,2 1,2 1,2 1,2 0,01 0,01 0,01 0,01

I alt 18,9 2,5 1,2 1,2 0,09 0,01 0,01 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00

Justitsministeriet 0,00 0,00 0,00 0,00

Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske 
statsborgere m.v. og lov om Det Centrale Personregister

5,0 5,1 5,1 5,1 0,03 0,03 0,03 0,03

I alt 5,0 5,1 5,1 5,1 0,03 0,03 0,03 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv 
social politik, mv. (indførelse af beskæftigelseskrav) 1)

- - - -5,3 -0,03

I alt 0,0 0,0 0,0 -5,3 0,00 0,00 0,00 -0,03

0,00 0,00 0,00 0,00

Social- og Ældreministeriet 0,00 0,00 0,00 0,00
Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om 
social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 
1)

- - - 0,5 0,00

Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social 
service, lov om retssikkerhed, og administration på det 
sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) 
1)

- - - 2,9 0,01

Lov nr. 286 af 28. marts 2012 Ændring af lov om social 
service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt 
arbejdsfortjeneste) 1)

- - - -0,1 0,00

Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til 
køb af bil efter serviceloven 1)

- - - -1,2 -0,01

Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om 
social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 
1)

- - - -33,9 -0,17

Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 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) *)

-96,5 -35,6 -31,4 -26,9 -0,48 -0,18 -0,16 -0,13 Skal ikke lægges ind

Rebild Kommunes andel (0,5 %)

 Beløb under kr. 100.000 medtages ikke i Basisbudgettet

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Tabel 1 Regulering af det generelle tilskud for kommunerne
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L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og 
administration på det sociale område, lov om social service 
og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling 
og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal 
refusion og satsregulering m.v.)

-96,3 -47,4 -47,4 -47,4 -0,48 -0,24 -0,24 -0,24

CFH konto 5 ret til SDE vedr. 
ungdomskriminalitet. Indtægten er 
allerede indregnet via 
tildelingsmodel

Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social 
service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det 
økonomiske tilsyn med sociale tilbud)

8,7 10,2 10,3 10,1 0,04 0,05 0,05 0,05

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)

- - - -3,1 -0,02

Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens 
opfølgning på Danmarkskortet m.v.)

0,7 0,8 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00

Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn 
og unge og deres familier

-12,7 -33,8 -33,8 -33,8 -0,06 -0,17 -0,17 -0,17
CFH konto 5 fratrækkes på 
børneområdet vedr. egenbetaling i 
efterværn.

I alt -196,1 -105,8 -101,6 -132,2 -0,98 -0,53 -0,51 -0,66

0,00 0,00 0,00 0,00

Sundhedsministeriet 0,00 0,00 0,00 0,00
Regulering og forrentning af erstatnings- og 
godtgørelsesbeløb på baggrund af Højesterets dom af 4. 
december 2020.

0,1 - - - 0,00

Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje 
for 18-21-årige) 1)

55,4 174,4 296,0 418,3 0,28 0,87 1,48 2,09 Er lagt ind i budgettet

0,00 0,00 0,00 0,00

I alt 55,5 174,4 296,0 418,3 0,28 0,87 1,48 2,09

0,00 0,00 0,00 0,00

Beskæftigelsesministeriet 0,00 0,00 0,00 0,00

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)

- - - 1,6 0,01

Lov nr. 2190 af 29. 12. 2020 - Overførsel af 
myndighedsansvar for seniorpension til 
Seniorpensionsenheden m.v.

- - - -0,1 0,00

Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, lov om organisering og 
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om 
aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)

66,9 67,8 68,9 69,2 0,33 0,34 0,34 0,35
ØK -C.Arb.mark: service andel, som 
udgør: år23=0,285, ÅR 24=0,288, 
År 25=0,290

Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om forlængelse af den 
midlertidige arbejdsfordeling

- -4,6 - - -0,02

Lov nr. 2380 af 14. december 2021 - Udvidet ret for 
arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til 
sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig 
periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge 
af covid-19

306,7 - - - 1,53

Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket 
orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til 
overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og 
nærtstående familiemedlemmer m.v. 

10,0 54,8 58,0 59,3 0,05 0,27 0,29 0,30

Lægges ikke ind.  Noget af dette 
vedr. dagtilbudsområdet, idet det 
forventes at fædrene ikke i så høj 
grad vil holde alt orlov og dermed vil 
børnene komme tidligere i dagtilbud. 
Tildelingsmodel forventet højere 
pasningsprocent

Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af 
beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet 
ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om 
nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over 
video eller telefon

-34,5 -35,4 -35,4 -35,4 -0,17 -0,18 -0,18 -0,18 ØK-Center Arbejdsmarked



Bemærkninger

Korr. 2022 2023 2024 2025 Korr. 2022 2023 2024 2025

Rebild Kommunes andel (0,5 %)

 Beløb under kr. 100.000 medtages ikke i Basisbudgettet

Tabel 1 Regulering af det generelle tilskud for kommunerne

Lov nr. 877 af 12. maj 2021 (Rammeaftale om plan for 
genåbning af Danmark)

- -7,9 - - -0,04

Lov nr. 1438 af 29. juni 2021 (Rammeaftale om en sommer- 
og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker)

0,5 - - - 0,00

Lov nr. 2529 af 21. december -Forlængelse af den 
midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v. 

- -0,1 -0,5 - 0,00 0,00

I alt 349,6 74,6 91,0 94,6 1,75 0,37 0,46 0,47

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af 
dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og 
styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)

27,9 28,6 1.649,4 1.649,4 0,14 0,14 8,25 8,25 Er lagt ind i budgettet

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov 
om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om 
velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet 
og lov om kommunale internationale grundskoler 
(Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i 
folkeskolen m.v.)

- 8,6 2,8 6,6 0,04 0,01 0,03

FGU skoleydelse for elever i efterværn, som følge af en 
praksisændring vedr. fortolkning af § 19 i bekendtgørelse 
om institutioner for forberedende grunduddannelse mv.

- 4,7 11,5 11,5 0,02 0,06 0,06

I alt 27,9 41,9 1.663,7 1.667,5 0,14 0,21 8,32 8,34

0,00 0,00 0,00 0,00

Miljøministeriet 0,00 0,00 0,00 0,00

Bekendtgørelse nr 1349 af 16/06/2021 om indfasning af 
kvælstof til miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021 og 
om udnyttelse og bortfald af tilladelser til brug af kvælstof 
meddelt i årene 2019 og 2020 efter bekendtgørelse om 
indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet

0,3 - - - 0,00

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og 
udarbejdelse af støjhandlingsplaner 
(støjkortlægningsbekendtgørelsen)

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,00 0,00 0,00 0,00

Lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller 
stærkt permeable arealer), Bekendtgørelse om 
bekæmpelsesmidler.

- - 15,4 15,4 0,08 0,08

Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om 
miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1)

- - - -0,6 0,00

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)

- - - -0,1 0,00

I alt -0,1 -0,4 15,0 14,3 0,00 0,00 0,08 0,07

0,00 0,00 0,00 0,00

I alt, lov- og cirkulæreprogram 260,7 192,3 1.970,4 2.063,5 1,30 0,96 9,85 10,32

0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Andre reguleringer 0,00 0,00 0,00 0,00

Balancetilskud - -16.157,2 - - -80,79

Midtvejsregulering af overførsler mv. -4.197,9 - - - -20,99
Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi 2022-2025 1)*)

- - - -0,9 0,00

Kommunal medfinansiering af drift og videreudvikling af 
digitalt sundhedskort 1)

- - - -

Kommunal medfinansiering af den Fællesoffentlige 
Digitaliseringsstrategi 2016-2020 1)

- - - 2,4 0,01

Børne- og Undervisningsministeriet
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Kommunal finansiering af fælleskommunal 
digitaliseringsprogram 1)

- - - -

Medfinansiering af overgang til ny digital infrastruktur 1)*) - -21,4 -1,3 -1,0 -0,11 -0,01 -0,01 Beløb indeholdt i budgettet

Medfinansiering af drift, advisering og support af digital 
infrastruktur 1)*)

- -14,1 -33,1 -33,1 -0,07 -0,17 -0,17

Kommunernes hjælp til borgere med infrastrukturløsninger 
(regulering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi)

11,1 - - - 0,06

Efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordelen 11,8 - - - 0,06

Tilbageførsel af betaling for CPR-data 14,5 - - - 0,07
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

- -29,2 -29,2 -35,5 -0,15 -0,15 -0,18 Skal ikke lægges

Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO - 4,9 - - 0,02
Teknisk korrektion vedr. finansiering af en samlet status for 
’bedre bemanding i ældreplejen’

-0,3 - - - 0,00

Kommunal medfinansiering af Den Sociale 
Investeringsfond 1)

- -2,0 -2,0 -2,0 -0,01 -0,01 -0,01

Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker 
målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet 
forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme

35,0 208,2 208,9 210,1 0,18 1,04 1,04 1,05 Er lagt ind

Vaccinationsambassadører i kommunerne 9,2 - - - 0,05
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på 
sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles 
Medicinkort m.fl.)

- -26,1 - - -0,13 Beløb indeholdt i budgettet

Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den 
fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet

- -9,6 - - -0,05

Forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk - -3,0 -3,0 -1,5 -0,02 -0,02 -0,01

Teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier 7,6 7,8 7,8 7,8 0,04 0,04 0,04 0,04
Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale 
om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i 
folkeskolen

-18,7 -46,0 -46,0 -46,0 -0,09 -0,23 -0,23 -0,23 Lægges ikke ind

Tilbageførsel af VEU-opsparing 1) 66,6 22,7 - - 0,33 0,11
Kommunal medfinansiering af digitalisering af ansøgning og 
sagsbehandling på kørekortområdet 1)

- - - -

Etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af 
sygehusene

30,0 - - - 0,15

Teknisk regulering af sag om erhvervsaffaldsgebyrer 53,7 - - - 0,27

Afvikling af IKAS - 5,5 5,5 5,5 0,03 0,03 0,03

Fortsat drift af Center for Forebyggelse i Praksis - -5,5 -5,5 -5,5 -0,03 -0,03 -0,03
Brugertilfredshedsundersøgelser og offentlige 
ledelsesinitiativer 1)

- -4,6 -3,3 -4,7 -0,02 -0,02 -0,02

Kompensation for nettomerudgifter ifm. modtagelse og 
håndtering af fordrevne fra Ukraine

164,0 - - - 0,82

Overgangsordningen med indkvartering og forplejning af 
fordrevne fra Ukraine

50,0 - - - 0,25

Ekstraordinært særtilskud til kommuner, der modtager 
særligt mange fordrevne fra Ukraine

-235,5 - - - -1,18

Kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af 
COVID-19

634,0 - - - 3,17

I alt, andre reguleringer -3.364,9 -16.069,6 98,8 95,6 -16,82 -80,35 0,49 0,48

Total 82.537,7 75.015,7 101.111,2 101.201,1 412,69 375,08 505,56 506,01

-80,35 0,49 0,48

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen. 

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.

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


