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3.2 BEMÆRKNINGER TIL LOV- OG CIRKULÆREPROGRAMMET 

 

I dette afsnit uddybes punkterne på årets LCP, bemærk at PL er som på aktstykket. 

Nedenfor redegøres kort for dut-sager på lcp 2021/22 med regulering af det kommunale bloktilskud. Be-

mærk, at beløb i alle tabeller er angivet i 2022-pl for så vidt angår 2022, mens beløb for 2023 og frem 

er angivet i 2023-pl. Dermed stemmer beløbene med aktstykkets tilsvarende. 

Det bemærkes generelt, at der er foretaget en mindre opdatering af DUT-vejledningen, der indebærer, at 

sager, som alene har en effekt på de lovbundne udgifter i overslags-årene, ikke længere medtages på akt-

stykket. Hensynet er en administrativ forenkling, idet sådanne konsekvenser alligevel indregnes i overfør-

selsskønnet for de pågældende år, når dette opgøres, og at reguleringen på aktstykket derfor ingen praktisk 

betydning har. Tilsvarende vil 1-talsmarkerede sager, der både har en effekt på service- og lovbundne udgif-

ter i overslagsårene, fremover kun fremgå med serviceudgiften. 

3.2.1 Finansministeriet 

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22. 

3.2.2 Erhvervsministeriet 

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22. 

3.2.3 Skatteministeriet 

Ad 4) Lov om ændring af kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og 

skatte-forvaltningsloven 

Lovændringen medfører, at den beregnede dækningsafgift fra 2022 ændres. Som følge af den sene vedta-

gelse af lovforslaget, har der været behov for at udsende en ekstra ejendomsskattebillet i februar. Kommu-

nerne er kompenseret for udgifter til KMD ifm. tilretning af it-systemet det fælleskommunale ejendomsstam-

register (ESR) samt udsendelsesudgifter forbundet med den ekstra opkrævning. 

Tabel 3.2.3.1 Kompensation for ekstra opkrævning af dækningsafgift i 2022 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 3,5 - - - 

Ad 5) Lov nr. 2227 af 29. december 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige an-

dre love 

Lovændringen medfører bl.a., at boligejerne fra maj 2021 har fået mulighed for frivilligt at indfri midlertidige 

indefrysningsbeløb vedrørende grundskyld via en selvbetjeningsløsning på borger.dk. 

Skat har dækket udgifter til borger.dk og til tilretning af it-systemet ESR, mens kommunerne har udgifter 

forbundet med betalingerne enten via kreditkortgebyrer til Nets eller via udsendte fakturaer. Der kompense-

res for disse udgifter. Det bemærkes, at ca. 0,5 mio. kr. af den angivne kompensation i 2022 vedrører skøn-

nede merudgifter i 2021. 

Tabel 3.2.3.2 Kompensation for frivillig indfrielse af midlertidige indefrysningsbeløb 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 1,3 1,3 - - 
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Ad 6) 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 miljøafgifter 

Lovændringen medfører overordnet set, at børne- og ungeydelsen deles, således at også fædre som ud-

gangspunkt modtager ydelsen. Det medfører merudgifter for kommunerne i form af øgede administrations-

gebyr til Udbetaling Danmark, som administrer den ændrede ordning. 

På sidste års lov- og cirkulæreprogram (2020/21) blev kommunerne kompenseret for hhv. øgede driftsudgif-

ter og en andel af implementeringsudgifterne som følge af lovændringen. Det blev herudover aftalt, at kom-

munerne på lov- og cirkulæreprogrammet for 2021/22 skulle kompenseres for de resterende implemente-

ringsudgifter, når de kunne opgøres. 

Tabel 3.2.3.3 Kompensation for øgede udgifter til Udbetaling Danmark ifm. ligedeling af børne- og ungeydel-

sen 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 11,9 - - - 

Ad 7) Efterregulering vedr. Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og 

forskellige andre love 

Lovændringen medfører en række ændringer af vurderingsloven mv. bl.a. behov for at tilrette it-systemet 

ESR, som udbydes af KMD. Det har medført merudgifter i form af faktureringer fra KMD til kommunerne 

vedrørende en række tilpasninger i ESR. Kompensationen medfører øget finansiering og servicemåltal. 

Tabel 3.2.3.4 Kompensation for videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning og tilretninger af ESR 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 1,0 - - - 

Ad 8) Opgaveflyt af ICS (International Citizen Service) fra Skattestyrelsen til kommunerne 

Med Økonomiaftalen for 2022 har regeringen og KL aftalt, at en række af de statslige opgaver i de fire Inter-

national Citizen Service Centre (ICS) i København, Odense, Aarhus og Aalborg pr. 1. januar 2022 overgår til 

kommunerne. En del af opgaverne, svarende til 1,2 mio. kr., overflyttes fra Skattestyrelsen. Opgaver der 

overflyttes fra Work in Denmark, hører under Beskæftigelsesministeriet, og kompenseres særskilt, jf. ad 

30 nedenfor. 

Tabel 3.2.3.5 Opgaveflyt af ICS (International Citizen Service) fra Skattestyrelsen til kommunerne 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

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

3.2.4 Justitsministeriet 

Ad 9) Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere mv. og lov om Det Centrale Personregi-

ster (Styrkelse af passikkerheden i Danmark mv.) 

Lovændringen medfører, at pas fremover ikke længere kan fremsendes med posten, men i stedet skal af-

hentes i Borgerservice. Ændringen forventes at medføre ca. 386.000 ekstra pasekspeditioner i kommunerne 

pr. år, hvilket vil kræve ekstra ressourcer i kommunerne til modtagelse og udlevering af nye pas samt de-
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struering af de gamle pas. Kommunernes bloktilskud reguleres med 5 mio. kr. (22-pl) fra 2022 og frem jf. 

nedenstående tabel 3.2.4.1. 

Tabel 3.2.4.1 Kompensation for styrket passikkerhed 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

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

3.2.5 Forsvarsministeriet 

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22. 

3.2.6 Indenrigs- og Boligministeriet 

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22. 

3.2.7 Udlændinge- og Integrationsministeriet 

Ad 10) Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv social politik, mv. (indførelse af beskæf-

tigelseskrav) 1) 

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

hjælp på 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år, og herudover blev det nuværende op-

holdskrav 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 2024, reguleres bloktilskuddet i 2025 med -5,3 mio. kr., jf. tabel 

3.2.7.1 nedenfor. Udgifterne vedrører økonomisk friplads. For en uddybende beskrivelse henvises til Bud-

getvejledning 2019 Skrivelse G.3-2 vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet. 

Tabel 3.2.7.1 Marginal ændring vedr. økonomisk friplads 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - -5,3 

3.2.8 Social- og Ældreministeriet 

Ad 11) Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for 

tabt arbejdsfortjeneste) 1) 

Kompensationen for loven vedr. loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Med regu-

leringen på årets aktstykke indlægges den marginale stigning på 0,5 mio. kr. (23-pl) i 2025. Det endelige 

udgiftsniveau nås først i 2029. Reguleringen er indtægter under servicerammen. For yderligere information 

se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn og unge for 2012. 

Tabel 3.2.8.1 Marginal ændring i 2025 vedr. tabt arbejdsfortjeneste 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - 0,5 
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Ad 12) 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) 

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 på 2,9 mio. kr. (2023-pl). For 

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

Tabel 3.2.8.2 Marginal ændring i 2025 vedr. Barnets Reform 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - 2,9 

Ad 13) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 Ændring af lov om social service (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 -0,1 mio. kr. (23-pl). For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-8 vedr. udsatte børn og 

unge for 2013. 

Tabel 3.2.8.3 Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2025 vedr. ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - -0,1 

Ad 14) 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 faldende profil. Med regu-

leringen på årets aktstykke indlægges den marginale ændring fra 2024 til 2025 på -1,2 mio. kr. (23-pl) i blok-

tilskuddet. For yderligere information se Supplementsskrivelse 5-9 vedr. voksenhandicappede mv. for 2018. 

Tabel 3.2.8.4 Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2025 for støtte til køb af bil 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - -1,2 

Ad 15) Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den 

centrale refusionsordning) 1) 

Den centrale refusionsordning blev justeret med virkning fra 2021. En af ændringerne var, at kommunerne 

fremover kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det 

fyldte 67. år var omfattet af ordningen. Eftersom antallet af personer over 67 år, der er omfattet af ordningen, 

vokser år for år vil ændringen først være fuldt indfaset i 2049. 

Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale ændring fra 2024 til 2025 på -33,9 mio. kr. i 

bloktilskuddet. Sagen påvirker hverken serviceudgifterne eller overførslerne, da sagen er kodet som ren 

finansiering. 

Tabel 3.2.8.5 Tilpasning af den centrale refusionsordning 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - -33,9 
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Ad 16) 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) *) 

Fra den 1. juli 2020 fik kommunerne mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, 

der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens § 95 stk. 3. DUT sagen blev stjerne-

markeret, og der er i 2022 foretaget en opfølgning på kommunernes udgifter til ordningen. 

Opfølgningen viser, at kommunerne er blevet overkompenseret i den oprindelige DUT-sag. Kommunernes 

bloktilskud nedreguleres derfor svarende til nedenstående tabel 3.2.8.6. Denne del af sagen er kodet som 

service og indgår derfor i serviceudgifterne, og profilen kører videre efter 2025 jf. bilag 2. 

Beløbet i 2022 indeholder en tilbagebetaling af midler for 2020 og 2021 på 57,5 mio. kr., og denne del af 

sagen påvirker hverken serviceudgifterne eller overførslerne, da denne del af sagen er kodet som ren finan-

siering. 

Tabel 3.2.8.6 Efterregulering af DUT sag vedr. overvågning i nattetimerne 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt -96,5 -35,6 -31,4 -26,9 

Ad 17) L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale om-

råde, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling og præcise-

ring af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) 

Lovændringen indeholder syv forskellige elementer, hvoraf kun ét af tiltagene har effekt i bloktilskuddet. Til-

taget omhandler, at der oprettes adgang til refusion på indsatser, som Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) 

træffer afgørelse om. Det højere beløb i 2022 indebærer, at lovændringen sikrer, at der fra 1. januar 2022 

også kan indhentes refusion bagudrettet, dvs. for indsatser, som UKN har truffet afgørelse om siden opret-

telsen i 2019. Læs mere i budgetvejledningsskrivelse 5-3 om udsatte børn og unge fra marts 2022. 

Tabel 3.2.8.7 Adgang til refusion for indsatser, som UKN træffer afgørelse om 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt -96,3 -47,4 -47,4 -47,4 

Ad 18) Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og 

styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) 

Loven indeholder en lang række tiltag, som skal skabe grundlag for et mere systematisk, ensartet, uvildigt og 

fagligt kompetent socialtilsyn samt at styrke det økonomiske tilsyn. Lovændringen udmønter en politisk aftale 

på området og trådte i kraft den 1. februar 2022. Læs nærmere i budgetvejledningsskrivelse 5-3 om udsatte 

børn og unge fra marts 2022. 

Tabel 3.2.8.8 Styrkelse af Socialtilsynet og det økonomiske tilsyn 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 8,7 10,2 10,3 10,1 

Ad 19) 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 
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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 2024 til 2025 på -3,1 mio. kr. i bloktilskuddet. 

Tabel 3.2.8.9 Marginal regulering af udgiftsprofilen for 2025 vedr. servicebetalingen 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - -3,1 

Ad 20) Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til 

kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet m.v.) 

Lovændringen indeholder hhv. en skærpelse af kravene til kommunalbestyrelsens behandling af Danmarks-

kortet og et krav om, at kommunalbestyrelsen behandler resultaterne af Ankestyrelsens aktiviteter og under-

søgelser. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2022 og loven indeholder en solnedgangsklausul, som bety-

der, at loven ophører igen den 1. januar 2026, og dermed bortfalder såvel opgaven som finansieringen også 

fra 2026. 

Tabel 3.2.8.10 Skærpelse af krav vedr. Danmarkskortet mv. 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 0,7 0,8 0,7 0,7 

Ad 21) Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier 

Ændringen skyldes, at unge anbragte i efterværn fremover kan modtage SU eller FGU-skoleydelse, og der-

for ikke længere kan modtage lommepenge og midler til beklædning fra kommunen. Desuden skal de unge 

fremover opkræves egenbetaling for kost og logi. Bloktilskuddet reguleres derfor negativt. Ændringen medfø-

rer et mindre merarbejde med at beregne egenbetaling, som medfører en positiv regulering af bloktilskuddet. 

Bemærk, at sagen indholdsmæssigt hænger samme med den regulering, der er omtalt som ad 36. Denne 

del af sagen er imidlertid serviceudgifter, mens ad 36 er overførsler. 

Tabel 3.2.8.11 Ændring af vilkår for unge i efterværn (service) 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt -12,7 -33,8 -33,8 -33,8 

3.2.9 Sundhedsministeriet 

Ad 22) Regulering og forrentning af erstatnings- og godtgørelsesbeløb på baggrund af Højesterets 

dom af 4. december 2020 

Ved dom af 4. december 2020 fastslog Højesteret, at Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstat-

ningen skal tilkende renter til erstatningsberettigede patienter fra et væsentligt tidligere tidspunkt end hidtil. 

Renterne skal fastsættes efter et skøn i hver enkelt sag. Dette vil blandt andet forøge administrationsom-

kostningerne og sagsbehandlingstider og mindske gennemskueligheden af afgørelserne for patienterne. 

Kommunerne kompenseres med 0,1 mio. kr. i 2022 som følge af stigende renteomkostninger på de omfatte-

de sager. 
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Tabel 3.2.9.1 Ændringer vedr. forrentning vedr. Patienterstatningen 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 0,1 - - - 

Ad 23) FL-aftale om gratis tandpleje for unge (18-21-årige)1) 

Det indgår i Finansloven for 2022, at kommunerne fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige 

via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Samtidig udvides den nuværende fritvalgs-ordning for de 

16-17-årige til også fremover at dække de 16-21-årige, ligesom der indføres kommunal visitation til visse 

ydelser. 

Ordningen træder i kraft for årgang 2024 pr. den 1. juli 2022. Herefter indfases med én årgang indtil ordnin-

gen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025. Kommunerne kompenseres med 55,4 mio. kr. i 2022 stigende til 

418,3 mio. kr. (23-pl) i 2025 for at varetage tandplejen til de 18-21-årige. Når den fulde indfasning første 

gang har helårseffekt - i 2026 - justeres profilen til 472,0 mio.kr. (23-pl) jf. supplementsskrivelse 4-2. 

Tabel 3.2.9.2: Vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 55,4 174,4 296,0 418,3 

3.2.10 Beskæftigelsesministeriet 

Ad 24) 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 res-

sourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1) 

Som følge af lov nr. 1380 af 23. december 2012, der har haft henblik på at ændre en række love, reguleres 

de administrative udgifter mellem 2024 og 2025 med 1,6 mio. kr. i 2025 i. Reguleringen vedrører udelukken-

de administrationsudgifter. 

Tabel 3.2.10.1 Økonomiske konsekvenser af lov nr. 1380 af 23. december 2012 om aktiv beskæftigelsesind-

sats m.v. 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - 1,6 

Ad 25) Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndig-

hedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) 1) 

Loven har til hensigt at overføre myndighedsansvaret for seniorpension til Seniorpensionsenheden, hvilket 

medfører en regulering på -0,1 mio. kr. i 2025. Reguleringen vedrører alene administrationsudgifter. 

Tabel 3.2.10.2 Overførelse af myndighedsansvar for seniorpension 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - -0,1 
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Ad 26) Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om orga-

nisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre res-

sourceforløb) 

Loven har til hensigt at justere ressourceforløbsordningen. Med loven følger kommunale merudgifter i perio-

den mellem 2022 og 2025. Udgifterne fordeler sig på henholdsvis ca. 8 mio. kr. årligt til øvrige overførsler og 

ca. 60 mio. kr. årligt til administration i 2022-2025. Læs mere om sagen i supplementsskrivelse 5-6. 

Tabel 3.2.10.3 Justering af ressourceforløbsordningen 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 66,9 67,8 68,9 69,2 

Ad 27) Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordeling 

Loven havde til formål at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked, 

som har til formål at undgå afskedigelser. Således kunne den anvendes af private virksomheder i alle 12 

måneder i 2021. Det har medført kommunale mindreudgifter på 4,6 mio. kr. fordelt på sygedagpenge og 

seniorjob-ordningen i 2023. 

Tabel 3.2.10.4 Forlængelse af arbejdsfordelingsordningen 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - -4,6 - - 

Ad 28) Lov nr. 2380 af 14. december 2021 - Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændi-

ge til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pas-

ning af børn som følge af covid-19 

Det følger af loven, at en selvstændig erhvervsdrivende opnår ret til sygedagpenge fra første fraværsdag. 

Lovens bestemmelser var gældende fra og med d. 23. november 2021 til og med 28. februar 2022 og med-

førte en kommunal merudgift til sygedagpenge på 306,7 mio. kr. i 2022. 

Tabel 3.2.10.5 Selvstændige erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 306,7 - - - 

Ad 29) Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barsels-

dagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemed-

lemmer m.v. 

Loven havde til hensigt at indføre øremærket orlov til begge forældre mv. Disse nye regler medfører herud-

over kommunale merudgifter på i alt 29,5 mio. kr. til UDK og 152,6 mio. kr. til udgifter til dagtilbud i perioden 

mellem 2022 og 2025. 

Tabel 3.2.10.6 Indførelse af øremærket orlov 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

Udgifter til UDK 10,0 6,5 6,5 6,5 
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Udgifter til dagtilbud - 48,3 51,5 52,8 

I alt 10,0 54,8 58,0 59,3 

For en uddybning af denne sag henvises til supplementskrivelse 5-7 vedr. dagtilbud og børn og unge. 

Ad 30) Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og for-

enklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesind-

satsen og samtaler over video eller telefon 

Med nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen og implementeringen af samtaler over video eller telefon, 

som følge af lov nr. 2589 af 28. december 2021, vil det medføre en årlig kommunal mindreudgift til admini-

stration på 39 mio. kr. Loven udmønter endvidere at en række af de statslige opgaver i de fire International 

Citizen Service Centre (ICS) i København, Odense, Aarhus og Aalborg pr. 1. januar 2022 overgår til kom-

munerne. Opgaver vedrørende Work in Denmark kompenseres af Beskæftigelsesministeriet, mens opgaver 

på Skattestyrelsens område, kompenseres af Skatteministeriet, jf. ad 8. 

Tabel 3.2.10.7 Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

Digitale samtaler -38,0 -39,0 -39,0 -39,0 

Work in Denmark (ICS) 3,5 3,6 3,6 3,6 

I alt -34,5 -35,4 -35,4 -35,4 

Ad 31) Lov nr. 877 af 12. maj 2021 (Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark) 

Lovforslaget indgår som en del af rammeaftalen for genåbningen af Danmark. Med loven udvides perioden 

med suspension af dagpengeforbruget, herunder af supplerende dagpenge og 4-månedersperioden ved 

opgørelse af karens med yderligere to måneder. Det medfører en kommunal mindreudgift til sygedagpenge 

på 7,9 mio. kr. i 2023. 

Tabel 3.2.10.8 Suspension af dagpengeforbruget 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - -7,9 - - 

Ad 32) Lov nr. 1438 af 29. juni 2021 (Rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning 

af hjælpepakker) 

Loven medfører en regelændring, der gør det muligt for kommunen at se bort fra endnu en periode ved vur-

dering af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge. I perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 

30. september 2021, kan kommunen se bort fra perioden fra og med 1. maj til og med 30. september 2021. 

Det medfører en kommunal merudgift på 0,5 mio. kr. til sygedagpenge i 2022. 

Tabel 3.2.10.9 Forlængelse af midlertidig periode med ret til sygedagpenge 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 0,5 - - - 
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Ad 33) Lov nr. 2529 af 21. december - Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v. 

Lovforslaget forlængede den midlertidige arbejdsfordelingsorden, så den var gældende til og med den 31. 

marts 2022. Lovforslaget medfører kommunale mindreudgifter på i alt 0,6 mio. kr. i 2023 og 2024 til syge-

dagpenge og seniorjob-ordningen. 

Tabel 3.2.10.10 Forlængelse af arbejdsfordelingsordningen 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - -0,1 -0,5 - 

3.2.11 Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22. 

3.2.12 Børne- og Undervisningsministeriet 

Ad 34) Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i 

daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) 

Kommunernes bloktilskud reguleres med nedenstående beløb for lovkravet om minimumsnormeringer i dag-

institutioner samt styrket til tilsyn. Derudover kompenseres kommunerne for ændring af dagtilbudsstatistik-

ken. 

Tabel 3.2.12.1. Indsamling af data til minimumsnormeringer i daginstitutioner 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 27,9 28,6 1.649,4 1.649,4 

Ad 35) Ændring af lov om folkeskolen (Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem) 

Loven vedrører en række initiativer på grundskoleområdet, hvoraf der dog alene gives kompensation for 

indførsel af test for høj begavelse og opfølgning herpå i indskolingen. De øvrige initiativer vurderes at kræve 

kompetenceudvikling af lærere i folkeskolen, hvorfor kommunerne i 2023 kompenseres med 8,6 mio. kr. til 

dette. 

Tabel 3.2.12.2. Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - 8,6 2,8 6,6 

Ad 36) SU og skoleydelse til unge i efterværn (overførselsdel vedr. skoleydelse) 

Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til bidrag for elevers skoleydelse, når disse er indskrevet i en 

FGU-institution og i efterværn. Nedenstående er alene overførselsudgifter. Bemærk, at sagen indholdsmæs-

sigt hænger samme med den regulering, der er omtalt som ad 21. Denne del af sagen er imidlertid overførs-

ler, mens ad 21 er serviceudgifter. 

Tabel 3.2.12.3 Ændring af vilkår for unge i efterværn (overførsler) 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - 4,7 11,5 11,5 
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3.2.13 Kulturministeriet 

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22 

3.2.14 Miljøministeriet 

Ad 37) Bekendtgørelse nr. 1349 af 16/06/2021 om indfasning af kvælstof til miljø- og ressourceeffekti-

ve 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 

Bekendtgørelsen skaber mulighed for, at miljø- og ressourceeffektive dambrug kan tildeles en supplerende 

mængde kvælstof på i alt 80 ton, og dermed øge deres produktion af fisk. Det er en genoptagelse den ord-

ning, der blev etableret pr. 1. januar 2019, men således at havbrug ikke længere er omfattet, ligesom den 

samlede kvælstofpulje til de miljø- og ressourceeffektive dambrug er reduceret med ca. 173 ton. 

Det vil fortsat være godkendelsesmyndigheden (kommunerne), der i forbindelse med en konkret godkendel-

sesbehandling af miljø- og ressourceeffektivt dambrug, skal ansøge Miljøstyrelsen om adgang til kvælstof fra 

puljen i 2021. Kommunerne kompenseres for den samlede opgave med 0,3 mio. kr. i 2022, jf. tabel 3.2.14.1. 

Tabel 3.2.14.1 Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse nr. 1349 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt 0,3 - - - 

Ad 38) Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingspla-

ner (støjkortlægningsbekendtgørelsen) 

Miljøministeriet overtager pr. 1. januar 2022 den kommunale støjkortlægningsopgave fra de 17 kommuner, 

der tidligere har været forpligtet til at udarbejde støjkort for vejtrafik i større samlede byområder med flere 

end 100.000 indbyggere. Baggrunden herfor er, at kommunernes foregående kortlægninger og indrapporte-

ring til styrelsen er udført for sent til, at Miljøstyrelsen kan overholde sin rapporteringsforpligtigelse over for 

EU-Kommissionen. Kommunerne skal fortsat indsamle trafikdata og udarbejde støjhandlingsplaner. Der er 

modregnet DUT fra tidligere, hvor kommunerne er blevet kompenseret for opgaven. 

Tabel 3.2.14.2 Økonomiske konsekvenser af omlægning kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støj-

handlingsplaner (støjkortlægningsbekendtgørelsen) 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

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

Ad 39) Lov nr. 574 af 10/05/2022 om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plan-

tebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer), Bekendtgørelse om bekæmpel-

sesmidler. 

Der vil med lovforslaget og en kommende bekendtgørelse blive indført forbud mod sprøjtning med ikke let-

nedbrydelige midler på befæstede eller stærkt permeable offentlige arealer med visse undtagelser. Forbud-

det træder i kraft den 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres fra og med 2024 med 15,4 mio. kr. årligt 

for merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder, jf. tabel 3.2.14.3 nedenfor. 

Tabel 3.2.14.3 Økonomiske konsekvenser som følge af begrænsninger i anvendelsen af bekæmpelsesmid-

ler 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 
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I alt - - 15,4 15,4 

Ad 40) Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1) 

Baggrunden for bekendtgørelsen er et EU-direktiv (MCP-direktivet), der har til formål at nedbringe emissio-

nen af SO2, NOx og støv (partikler) fra mellemstore fyringsanlæg (1 - 50 MW). Sagen blev afklaret i forbin-

delse med lov- og cirkulære programmet for 2017/2018, jf. budgetvejledningsskrivelse 0-3 for 2019. Regule-

ringen på årets lov- og cirkulæreprogram skyldes, at det permanente niveau for reguleringen af bloktilskud-

det først opnås i 2030. 

Den marginale regulering af bloktilskuddet i 2025 fremgår af tabel 3.2.14.4 nedenfor. 

Tabel 3.2.14.4 Økonomiske konsekvenser af miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - -0,6 

Ad 41) 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 dyre-

hold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 

Den 1. august 2017 trådte den nye lov om godkendelse af husdyrbrug i kraft. Med loven overgik regulerin-

gen af arealer til generelle regler og er således ikke længere en del af kommunernes godkendelsesarbejde. 

Loven ændrede desuden reguleringen af anlæg og implementerede 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 0-3 for 2019. Reguleringen på årets lov- og cirkulæreprogram skyldes, at det 

permanente niveau for reguleringen af bloktilskuddet først opnås i 2025. Den marginale regulering af bloktil-

skuddet i 2025 fremgår af tabel 3.2.14.5 nedenfor. 

Tabel 3.2.14.5 Økonomiske konsekvenser vedr. husdyrbrug 

Mio. kr. 2022 2023 2024 2025 

I alt - - - -0,1 

3.2.15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22. 

3.2.16 Transportministeriet 

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22. 

3.2.17 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

Ingen sager med beløb på LCP 2021/22. 


