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Notat 
 
 
 

 
 

Aftale om kommunernes økonomi i 2020 

 
Den 6. september 2019 indgik Kommunernes Landsforening og 
regeringen aftale om kommunernes økonomi i 2020.  
 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fortsætter under nyt 
navn, men omprioriteringsbidraget er afskaffet med virkning fra 2020.  
Dette indebærer at der tilbageføres 0,5 mia. kr. til kommunernes 
serviceramme. Derudover løftes servicerammen med 1,0 mia. kr. til 
demografipres og 0,7 mia. kr. til borgernær velfærd. Endelig overføres 
hidtidige puljer til værdighed i ældrepleje og bekæmpelse af ensomhed i 
alt 1,1 mia. kr. til bloktilskudspuljen.  
 
Den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter i 2020 udgør 
herefter i alt 261,8 mia. kr. 
 
For kommunernes anlægsudgifter er rammen hævet med på 1,3 mia. kr. 
i forhold til det aftalte niveau for 2019. Rammen for anlæg udgør herefter 
19,1 mia. kr. i 2020. 
 
Af det samlede bloktilskud er 3 mia. kr. gjort betinget af at kommunerne 
under ét overholder servicerammen og 1 mia. kr. gjort betinget af at 
anlægsrammen overholdes. 
 
Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. videreføres i 2020.  
 
Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen. 
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Hovedpunkter i aftalen 
 

♦ Rammen for serviceudgifter udgør 261,8 mia. kr. Dette er et løft på 
2,2 mia. kr. (reelt løft på 1,7 mia. kr. plus afskaffelse af 
omprioriteringsbidrag på 0,5 mia. kr.) 

♦ Pulje til værdighed i ældrepleje om pulje til bekæmpelse af 
ensomhed i alt 1,1 mia. kr. indgår fremover i bloktilskuddet. 

♦ Øvrige tekniske korrektioner udgør 0,5 mia. kr. modsvares dog af 
lavere P/L-fremskrivning i 2019.  

♦ 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af aftaleoverholdelse i i 
budgetsituationen vedr. serviceudgifterne for kommunerne samlet 
set plus evt. regnskabssanktion. 

♦ Anlægsniveauet er løftet med 1,3 mia. kr. til 19,1 mia. kr. Af 
kommunernes samlede bloktilskud er 1 mia. kr. betinget af 
aftaleoverholdelse i budgetsituationen vedr. anlægsudgifter. Der er 
ingen regnskabssanktion vedr. anlægsudgifterne men enighed om 
at det er en central forudsætning i økonomiaftalen.  

♦ Kommunalt bidrag til KMF videreføres ud fra 2019-niveau. Samlet 
niveau for kommunal medfinansiering af sygehusdrift udgør 23,0 
mia. kr. 

♦ Ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til generel styrkelse af 
likviditeten bevares for 2020.  

♦ Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner udgør for 
2019 350 mio. kr.  Dette er 50 mio. kr. højere end puljen for 2019. 

♦ Pulje til skatteforhøjelser på 200 mio. kr. uden risiko for individuelle 
sanktioner.  

♦ Tilskudsordning til kommuner, der sætter skatterne ned, udgør 200 
mio. kr. 

♦ Lånepuljer udgør samlet 1,35 mia. kr. heraf 500 mio. kr. til 
kommuner med lav likviditet. 

♦ Der foretages ingen midtvejsregulering i 2019 selvom der nu 
skønnes lavere overførselsudgifter end ved aftale for 2019.   
 

 
 
Serviceudgifter 
 
Opgørelse af servicerammen (mio. kr.): 
 

Udgiftsloft 2012 (jf. Økonomiaftale 2019) 251.7642
Tekniske forhold: 
Ændret P/L-regulering for 2019 (fra 2,0% til 1,8%) -4945
Omregning til 20-PL 6.7848
Øvrige tekniske korrektioner 4741
Teknisk udgangspunkt 258.5284
Annullering af omprioriteringsbidrag 5000
Kompensation for demografi og øget udgiftspres 1.7000
Pulje til værdighed i ældrepleje 1.0000
Finanslovspulje bekæmpelse af ensomhed  1000
Servicerammen i 2019 261.1828

 
 
Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen for 2020 er det 
aftalte niveau for 2019 som udgør 251,8 mia. kr. Der korrigeres først for 
det lavere P/L-skøn i 2019 svarende til -0,5 mia. kr.  Udviklingen i P/L fra 
2019 til 2020 skønnes til 1,8 % eller 6,8 mia. kr. Tekniske korrektioner til 
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rammen udgør 474 mio. kr. som primært vedrører korrektioner til tidligere 
års aktstykker (DUT-sager og andre reguleringer).  
 
Det tekniske udgangspunkt udgør dermed 258,5 mia. kr. Rammen er 
derudover forøget med puljerne fra til værdighed i ældreplejen og 
finanslovspuljen for 2019 på 100 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed 
blandt ældre. Dertil kommer det aftalte løft i servicerammen på 1,7 mia. 
kr. til demografiudviklingen og generelt øget udgiftspres i kommunerne.  
 
Kommunernes serviceramme for 2019 udgør således i alt 261,2 mia. kr. 
Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af årets lov- og cirkulære-
program, som for 2020 medfører, at servicerammen forøges med 
yderligere 526 mio. kr.  
 
I aftalen er der i lighed med tidligere års aftaler indbygget en evt. sanktion 
overfor kommunerne, idet 3 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud 
er gjort betinget af at kommunerne under ét overholder serviceloftet for 
2019 
 
 
Anlæg 
Det er i aftalen forudsat, at de kommunale anlægs-investeringer i 2020 
må udgøre 19,1 mia. kr. (i løbende priser). Der er tale om et løft på 1,3 
mia. kr. i forhold til 2019, hvor anlægsrammen udgjorde 17,8 mia. kr. 
Det reelle løft af rammen udgør 960 mio. kr., idet P/L for anlæg fra 2019 
til 2020 udgør 1,9 %.   
 
Der er i lighed med aftalen for 2019 fastsat et loft over de kommunale 
anlægsinvesteringer, idet 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud 
er gjort betinget af at loftet over anlægsinvesteringer overholdes for 
kommunerne under ét i budgetsituationen.  
 
Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for 
kommuneaftalen, at den aftalte anlægsramme i 2020 overholdes i både 
budget- og regnskabssituationen. 
 

Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten 
Aftalen for 2020 viderefører det ekstraordinære tilskud til styrkelse af 
kommunernes generelle likviditet, som blev indført i 2015. Det er for 2020 
aftalt, at likviditetstilskuddet udgør 3,5 mia. kr. 

Tilskuddet fordeles efter de økonomiske forhold i kommunerne på 
følgende måde: 

• 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter 
indbyggertal. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt 
underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet. 



 

Side 4 af 15 
 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et 
beskatningsgrundlag (statsgarantiens forudsætninger) under 183.900 
kr. pr. indbygger. 

På baggrund heraf er der beregnet et ekstra likviditetstilskud på 54,1 mio. 
til Svendborg Kommune. 
 
 
Særtilskud  
Aftalen for 2020 indebærer, at særtilskudspuljen til vanskeligt stillede 
kommuner udgør 350 mio. kr. Svendborg Kommune har fremsendt 
ansøgning om at få del i denne pulje.  

Der forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens 
ansøgning senest den 7. oktober. 
 

Bloktilskud 
Bloktilskuddet til kommunerne er for 2020 fastsat til 64,0 mia. kr. og er 
sammensat således: 
 

 Mio. kr. 

Bloktilskud før aftale 78.462 

P/L regulering 1.883 

Balancetilskud  -14.873 

Budgetgaranti  -2.181 

Lov- og cirkulæreprogram m.v. 526 

Andre reguleringer 151 

Bloktilskud 2020 63.968 

Bloktilskuddet fremkommer som en fremskrivning af bloktilskuddet for 
2019 med pris- og lønreguleringen samt skøn over kommunernes 
indtægter fra budgetgarantien og lov- og cirkulæreprogrammet. 

Balancetilskuddet er den forhandlingsstørrelse, som i sidste ende får 
regnestykket om de kommunale udgiftsrammer og finansieringen til at gå 
op. Balancetilskuddet er for 2020 negativt dvs. at for kommunerne under 
ét forventes skatteindtægterne at overstige udgifterne. Alle væsentlige 
forhold, som har betydning for kommunernes egen evne til at finansiere 
de aftalte udgifter, indgår i opgørelsen af balancetilskuddet. Det 
ekstraordinære finansieringstilskud indgår dog ikke i balanceberegningen, 
da det anses for at være et særtilskud. 

Budgetgarantien dækker ”de budgetgaranterede udgiftsområder”, som 
omfatter:  
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• Kontant- og uddannelseshjælp 
• Revalidering 
• Kontantydelse  
• Ledighedsydelse 
• Førtidspension 
• Erhvervsgrunduddannelse 
• Ressourceforløb 
• Jobafklaringsforløb 
• Driftsudgifter til aktivering mv. 
• Jobrotation 
• Løntilskud 
• Integrationsudgifter 

Ovenstående udgifter er typisk afhængig af udviklingen i de generelle 
konjukturer hvorfor den enkelte kommune typisk ikke selv kan påvirke 
udviklingen på disse områder. Derfor foretages der en årlig regulering af 
bloktilskuddet.  

Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at bloktilskuddet til kommunerne 
reguleres således at de afledte udgifter af nye lov- og regelændringer i 
princippet er udgiftsneutrale for kommunernes økonomi set under ét. Der 
er derfor ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen 
i den enkelte kommune og den andel af tilskuddet, som kommunen 
modtager eller beskæres for. 

Låneadgang  
Der er afsat lånepuljer på i alt 1.350 mio. kr. i 2020. Puljerne fordeler 
sig således: 

• Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. 
(Svendborg Kommune har ansøgt om 32,5 mio. kr.)  

• Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt 
stillede kommuner. (Svendborg Kommune har ansøgt om 45,0 
mio. kr.)  

• Lånepulje på 250 mio. kr. til effektiviseringer med dokumenteret 
effektiviseringspotentiale. (Svendborg Kommune har ansøgt om 
9,5 mio. kr.) 

• Lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større 
strukturelle investeringer på borgernære områder. (Svendborg 
Kommune har ansøgt om 24,0mio. kr.) 

Der forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på låne-
ansøgningerne vedr. div. lånepuljer senest den 7. oktober 2019.  
 
 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 
Det er mellem KL og regeringen aftalt, at det kommunale moderniserings- 
og effektiviseringsprogram afskaffes. Så de kommunale udgiftslofter vil 
fremover ikke indeholde en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr. 
Moderniserings- og effektiviseringsprogram erstattes af et nyt flerårigt 
strategisk samarbejde – kaldet Velfærdsprioritering – som har til formål 
at frigøre 0,5 mia. kr., som fastholdes i den kommunale økonomi.  
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Velfærdsprioritering indeholder tre overordnede spor:  
• Innovation på velfærdsområderne 
• Effektiv drift 
• Flerårigt sigte i budgetsamarbejdet 

 
Innovation på velfærdsområderne: 
Der skal sættes yderligere fokus på ændringer, der initieres i det lokale 
arbejde og som kan give ”mere velfærd for pengene”. Så der skal være 
fortsat fokus på forebyggelse, rehabilitering, helhedsorienteret indsatser 
og en sammenhængende offentlig sektor.  
 
Effektiv drift: 
Via administrative effektiviseringer, indkøb, digitalisering automatisering 
mv. kan der frigøres ressourcer til borgernær velfærd. KL vil hvert år 
udarbejde en redegørelse, som beskriver hvordan de identificerede 
muligheder for bedre ressourceudnyttelse bliver udbredt i kommunerne. 
Det er vigtigt at den enkelte kommune kan dokumentere resultaterne i 
forhold til aftalen med regeringen. 
 
Flerårigt budgetsamarbejde: 
Der igangsættes en arbejde med at vurdere mulighederne for at gøre 
økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen flerårige med henblik 
på at understøtte kommunernes langsigtede planlægning. 
 
Pulje til skattenedsættelser 
Regeringen har en ambition om at sænke skattetrykket i Danmark. For 
at understøtte dette etableres der en tilskudsordning på 200 mio. kr. 
til kommuner, som nedsætter indkomstskatten, grundskylden eller 
dækningsafgift på erhvervsejendomme i 2020.  
 
Pulje til skatteforhøjelser 
I lighed med Kommuneaftalen for 2017 gives der mulighed for at nogle 
kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2020 inden for en 
samlet ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er dog at andre 
kommuner tilsvarende nedsætter skatten i 2020 jf. tilskudspuljen til 
skattenedsættelser.  
 
Hæver kommunerne samlet set skatten i 2020 (indkomstskat, 
grundskyld eller dækningsbidrag) vil der blive foretaget modregning i 
bloktilskuddet, men hvis en kommune har fået tilsagn fra denne pulje, 
vil kommunen ikke blive mødt med en individuel skattesanktion. 
 
 
Øvrige elementer i aftalen 
Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan kort nævnes: 
 

♦ Regeringen anerkender at der er pres på det social område. Der 
igangsættes derfor et analysearbejde med henblik på at klarlægge 
årsagerne til udgiftspresset. 

♦ Der skal være en drøftelse af en tidligere og mere 
sammenhængende indsats for udsatte børn. 
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♦ Der vil i det nye folketingsår blive fremsat et forslag til en ny 
hovedlov om indsatser over for borgerne med komplekse 
problemer. Den enkelte borger skal på baggrund af en konkret 
individuel vurdering tilbydes en samlet indsats på tværs af de 
kommunale driftsområder.  

♦ Kommunernes centrale rolle i det nære sundhedsvæsen skal 
tydeliggøres. Regeringen inviterer KL til at deltage i forberedelsen 
af en sundhedsreform. 

♦ Regeringen vil udarbejde en 10-års plan for psykiatrien. KL 
inddrages i udarbejdelsen af 10-års planen for at sikre den lokale 
forankring. 

♦ Regeringer vil fremlægge en børneplan, der sammentænker 
normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse. KL inddrages i 
arbejdet. Ikke afsat penge til minimumsnormeringer. Dette 
afventer Finanslov for 2020.  
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Økonomiske konsekvenser af enkeltposter på lov- og 
cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer. 
 
Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller 
indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som er 
vedtaget siden sidste års aktstykke i Folketingets Finansudvalg.   
 
Initiativerne i årets lov- og cirkulæreprogram kan have betydning for 
kommunens serviceudgifter og/eller overførselsudgifter. I det følgende er 
det kun initiativer, der har betydning for serviceudgifterne, som omtales. 
Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i 
beskrivelserne i KL’s budgetvejledning G.3-2. 
 
Den forholdsmæssige andel af de aftalte reguleringer for serviceudgifter i 
lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige reguleringer er for Svendborg 
Kommune beregnet til 1,01 pct.  
 
 
Fordelingen på de politiske udvalg:  
 
(1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 

Økonomiudvalg -84 -272 -313 -313 

Børne- & Ungeudvalg 4.127 4.702 4.874 4.874 

Kultur- og Fritidsudvalg 418 418 418 418 

Social- og Sundhedsudvalg 2.086 3.101 4.392 4.392 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg -183 -280 -288 -288 

Teknik- og Erhvervsudvalg 0 0 0 0 

Natur- og Miljøudvalg 142 54 54 54 

I alt 6.505 7.725 9.139 9.139 

 
 
Ovenstående oversigt viser nettoeffekten af lovændringerne indenfor de 
enkelte udvalgsområder. Det er af administrative årsager kun 
lovændringer med en udgifts- eller indtægtsvirkning på over 50.000 kr., 
som indarbejdes i budgettet. Denne ”bagatelgrænse” har i tidligere år 
været på 100.000 kr.  
 
I tilfælde af at de lokale forudsætninger viser sig at afvige i forhold til de 
overordnede forudsætninger på landsplan, rejses dette som et særskilt 
problem enten i forbindelse med den økonomiske rapportering for 2020 
og/eller ved budgetlægningen for 2021.  
 
Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de 
følgende sider: 
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Politisk 
udvalg 

  2020 2021 2022 2023 Note 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse 
af ungdomskriminalitet og lov nr. 1720 af 27. 
december 2018 om ændring af lov om social service, 
lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov 
om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet 
anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af 
indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og 
styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede 
døgninstitutioner) 

539 539 539 539 (1) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

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).  

0 0 120 120 (2) 

Beskæftigelses- 
og Integrations- 

udvalg 

Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af 
udlændingeloven, integrationsloven, 
repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre 
adgang til inddragelse af opholdstilladelser for 
flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, 
skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og 
overtrædelse af opholds-, underretnings- og 
meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) 

66 58 50 50 (3) 

Beskæftigelses- 
og Integrations- 

udvalg 

Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af 
udlændingeloven, integrationsloven, 
repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre 
adgang til inddragelse af opholdstilladelser for 
flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, 
skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og 
overtrædelse af opholds-, underretnings- og 
meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) 

18 29 29 29 (4) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 1702 af 27. december 2018 om 
Familieretshuset. 

54 54 54 54 (5) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af lov 
om social service, lov om socialtilsyn, lov om 
voksenansvar for anbragte børn og unge og 
ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier). 

77 77 77 77 (6) 

Social- og 
Sundheds- 

udvalg 

Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om 
anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om 
autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af 
udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring 
af straksbehandling af akutte abstinenser hos 
personer med et stofmisbrug) 

83 83 83 83 (7) 

Beskæftigelses- 
og Integrations- 

udvalg 

Lov nr. 551 af 7. maj 2019 om Lov om ændring af lov 
om organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv 
socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven 
og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om 
en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.) 

-267 -367 -367 -367 (8) 
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Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 1529 af 18. december 2018 om ændring af 
dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse 
(Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte 
boligområder). 

561 706 706 706 (9) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 1528 af 18. december 2018 om ændring af 
dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner). 

100 62 62 62 (10) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

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.)* 

204 187 166 166 (11) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov om 
folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler 
m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om 
ungdomsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.) 

51 353 353 353 (12) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om 
folkeskolen (Justering af fagrækken og den 
understøttende undervisning, afkortning af 
skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og 
kompetencedækning m.v.)* 

1.962 1.962 1.962 1.962 (13) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om 
erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om 
vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre 
love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere 
praksisfaglighed i grundskolen, 
uddannelsesparathedsvurdering til alle 
ungdomsuddannelser m.v.) 

152 152 152 152 (14) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 697 af 8. juni 2018 om lov om forberedende 
grunduddannelse, Lov nr. 698 af 8. juni 2018 om lov 
om institutioner for forberedende grunduddannelse, 
Lov nr. 746 af 8. juni 2018 om ændring af lov om 
vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats 
for unge under 25 år), Lov nr. 745 af 8. juni 2018 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 erhvervsgrunduddannelse m.v., 
lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om 
produktionsskoler og lov om Rådet for 
Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af 
lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) 
1) 

0 0 -83 -83 (15) 

Kultur- og 
Fritidsudvalg 

Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed 418 418 418 418 (16) 

Miljø- og 
Naturudvalg 

Lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af 
kystbeskyttelsesloven (”én indgang”). 

54 54 54 54 (17) 
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Miljø- og 
Naturudvalg 

Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde 
med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem 
kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om 
udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers 
supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til 
miljørapport 

87 0 0 0 (18) 

Økonomi- 
udvalg 

Lov nr. 1322 af 27. november 2018 om lov om 
ændring af almene boliger m.v., lov om leje af almene 
boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte 
boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling 
eller afvikling af ghetto-områder, skærpelse af 
anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af 
lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.). 1). 

93 82 31 31 (19) 

  
 I alt   4.254 4.452 4.408 4.408  

 
 
 
Noter: 
 
Ad (1): 
Kommunerne skal som følge af den nye lov om bekæmpelse af 
ungdomskriminalitet udføre en række nye opgaver. Loven er en del af reformen 
om ungdomskriminalitetsområdet. Der vil blive gennemført en evaluering, der 
bl.a. skal følge op på udviklingen i antallet af sager og indeholder i nævnets 
afgørelser.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 10) 
 
Ad (2): 
Der er pr. 1.1.2019 er indført et beskæftigelseskrav for retten til at modtage 
kontant- eller uddannelseshjælp. Denne ændring har afsmitning på reglerne om 
integrationsydelse og medfører at flere personer vil være fastholdt i længere tid 
på integrationsydelse. Det lavere ydelsesniveau betyder, at kommunerne skal 
kompenseres for at flere borgere nu vil være berettiget til at få fripladstilskud og 
boligsikring, hvilket medfører øgede omkostninger for kommunerne. 
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 11) 
 
Ad (3) og (4): 
Den 21. februar 2019 vedtog Folketinget en række lovændringer på udlændinge- 
og integrationsområdet – det såkaldte ”paradigmeskift”. Blandt de nye lovregler 
er: 

- Øget fokus på repatrieringsindsatsen. 
- Nye benævnelser for integrationsydelsen og integrationsprogrammet 
- Ny opdeling af integrationslovens personkreds 
- Ydelserne nedsættes 
- Flygtninges retskrav på en permanent bolig bortfalder. 

 
Der sættes med lovændringen øget fokus på muligheden for repatriering og 
hjemvenden til flygtningenes oprindelseslande. Kommunerne skal øge 
informationsindsatsen og sørge for opkvalificering til alle personer i målgruppen 
samt lave årlige lokale beskæftigelsesplaner. Dette medfører øgede omkostninger 
for kommunerne.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 13 + 14) 
 
Ad (5) 
Med Lov om Familieretshuset nedlægges Statsforvaltningen. Sammen med lov om 
forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige 
andre love udmønter aftalen et nyt familieretligt system. Lovene indebærer, at 
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kommunerne får en ny rolle i behandlingen af skilsmisse- og forældre-
myndighedssager. 
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 23) 
 
Ad (6): 
Med lov om ændring af social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar 
for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier) indføres 
nye rammer for plejefamilieanbringelser hvilket øger kommunernes 
omkostninger.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 25) 
 
 
Ad (7): 
Folketinget har vedtaget lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i 
psykiatrien mv. Forslaget indebærer en udvidelse af målgruppen for 
udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Dette vil medføre ekstra udgifter til 
samtaler mv. med de ledige og yderligere opsøgende arbejde mht. at skaffe 
praktikpladser mv.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 34) 
 
 
Ad (8): 
Et flertal i Folketinget har den 23. august 2018 indgået aftale om en forenklet 
beskæftigelsesindsats. I aftalen indgår også at lov om aktiv beskæftigelsesindsats 
skal gennemskrives til en ny hovedlov. Den nye hovedlov medfører også en række 
elementer, som har økonomiske konsekvenser for kommunerne: 

- Det digitale ansøgningssystem for virksomhederne (VITAS) rulles ud til 
flere områder (fleksjob, jobrotation mv.) 

- Obligatorisk selvbooking af samtaler til flere målgrupper 
 
Dette forventes at medføre færre administrationsomkostninger for kommunerne. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 48) 
 
 
Ad (9) 
Med loven skal børn i udsatte boligområder indskrives i et obligatorisk 25-timers 
læringstilbud i et dagtilbud fra de fylder 1 år. Børnene skal forblive i tilbuddet 
indtil kommunen gennemfører sprogvurdering med mindre barnet fraflytter det 
udsatte boligområde. Kommunerne modtager kompensation for meropgaver til 
målrettede forløb for børnene og til indskrivningen af børnene samt i mindre til 
bl.a. identifikation af børn, tilsyn og registreringer. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 52) 
 
Ad (10) 
Med loven kan der maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i 
hver daginstitution set over et kalenderår. Reglen indeholder undtagelser. 
Kommunerne modtager kompensation for metode til opgørelse af nyoptag, 
tilretning af IT-systemer, administration ift. Anvisning af pladser og dialog med 
daginstitutioner, som selv står for optag. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 53) 
 
Ad (11) 
Med aftalen om et opgør med parallelsamfund indeholdende i alt 22 initiativer 
fordelt på forskellige områder. Et af initiativerne drejer sig om sprogprøver i 0. 
klasse. Dette giver kommunerne øgede administrative opgaver og øget 
administration ift. Indberetninger til Udbetaling Danmark samt et øge forbrug af 
foranstaltninger. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 56) 
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Ad (12) 
Med loven indføres et obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse som 
eleverne skal aflægge prøve i. projektopgaven i 9. klasse kan gøres mere 
praksisfaglig og eleverne får ret til at komme i erhvervspraktik i 8. og 9. klasse. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 58) 
 
Ad (13) 
Med lovens justeres fagrækken og der foretages et kvalitetsløft af den 
understøttende undervisning, skoleugens længde justeres og mulighederne for at 
fravige reglerne om mindst varighed af undervisningstidens implementeres samt 
en række andre ændringer, der alle giver meromkostninger for kommunerne. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 59) 
 
Ad (14) 
Med loven gives kommunalbestyrelserne mulighed for at indgå overenskomst med 
erhvervsskolerne om afvikling af valgfag på erhvervsskolerne og erhvervsskolerne 
for mulighed for at afvikle valgfag på folkeskolerne. Kommunerne forpligtes til at 
udarbejde en plan for vejledningen i 8. og 9. klasse for indsatser relateret til 
elevernes valg af ungdomsuddannelse mv. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 60) 
 
Ad (15) 
Forberedende Grunduddannelse er for unge 25 år, der har brug for en 
forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en 
række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, 
Erhvervsgrunduddannelse og Forberedende voksenundervisning. Reformen er 
beskrevet i notat om kommuneaftale for 2019. Da FGU-reformen har en skæv 
DUT-profil reguleres bloktilskuddet i 2022.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 62) 
 
Ad (16) 
Folketinget vedtog i april 2019 en ændring af biblioteksloven. Ændringen giver 
kommunerne det fulde ansvar for driften af det data- og IT-system, der danner 
grundlag for den daglige drift af bibliotekerne. Som en konsekvens heraf overtager 
kommunerne det fulde ejerskab af DBC A/S samt driftsudgifterne til en række 
funktioner. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 64) 
 
Ad (17) 
Lovændringer medfører at beslutningskompetencen ved etablering af 
kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne og at sagsprocessen forenkles 
ved at en række nødvendige dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning 
inkluderes i en samlet kystbeskyttelsestilladelse. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 68) 
 
Ad (18) 
I forbindelse med forberedelsen af indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 
for 2021-2027 skal kommunerne under inddragelse af vandråd give bidrag til 
indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsrestaurering. Kommunerne 
kompenseres for de øgede administrative opgaver forbundet hermed. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 74) 
 
Ad (19) 
I forbindelse med udspillet om parallelsamfund har Folketinget vedtaget en række 
lovændringer. Kommunerne får penge til arbejder med den fysiske omdannelse af ”de 
hårdeste ghettoområder” herunder til udarbejdelse af ”udviklingsplaner”. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 75) 
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Andre reguleringer 
I forbindelse med kommuneaftalen er der også sket regulering vedr. 
initiativer, der ikke indgår i lov- og cirkulæreprogrammet. I det omfang 
kommunen er handlepligtig, er de indarbejdet som nye finansierede 
udgifter og indeholdt i basisbudgettet.  
 
I nedenstående oversigt er vist de øvrige reguleringer, som er medtaget 
i basisbudgettet. 
 
 

  Post under andre reguleringer 2020 2021 2022 2023 Note 

Økonomi- 
udvalg 

Overtagelse af E&E 1) -177 -354 -344 -344 (1) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Teknisk regulering af Forberedende 
Grunduddannelse 1) 

426 609 766 766 (2) 

Social- og 
Sundheds- 

udvalg 

Opstartstilskud til styrkelse af 
praktikvejledningen på social- og 
sundhedsuddannelserne (Aftale om 
finansloven for 2019) 

305 305 0 0 (3) 

Social- og 
Sundheds- 

udvalg 

Synlighed og åbenhed om resultater 
(drift) 

177 177 177 177 (4) 

Social- og 
Sundheds- 

udvalg 

Overtagelse af det fulde 
ansættelsesansvar for social- og 
sundhedsassistentelever i 
kommunerne 

1.520 2.536 4.132 4.132 (5) 

   I alt   2.252 3.273 4.731 4.731  

 
 
Ad (1): 
Det er forudsat at kommunerne afgiver opgaver forbundet med beregning og 
opkrævning af ejendomsskat fra skatteåret 2021. Der er som led i en særskilt 
forhandling om salg af it-systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E) 
opnået enighed om hvordan de kommunaløkonomiske mindreudgifter skal 
håndteres. Da kommunerne har solgt systemet til Staten vil man heller ikke have 
udgifter til drift af systemet i 2021 og frem. 
(Budgetvejledning G.3-2, pkt. 80) 
 
Ad (2): 
Der er foretaget en række tekniske ændringer vedr. forberedende 
Grunduddannelse (FGU). Ændringerne betyder, at en række udgifter fremover vil 
være at betragte som serviceudgifter. Kommunerne får derfor opskrevet 
servicerammen.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 82) 
 
Ad (3) 
Med finansloven for 2019 blev der som en del af rekrutteringsdagsordenen afsat 
30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Midlerne skal understøtte kommunernes 
implementering af aftalen herunder styrket praktikpladsvejledning og fokus på 
frafald mv. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 83) 
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Ad (4) 
Som følge af Synlighedsreformen afsættes der penge til at understøtte 
realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i 
kommunerne. Det gælder f.eks. til at understøtte nye digitale og datainformerede 
arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte 
øget anvendelse af ledelsesinformation. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 84). 
 
Ad (5) 
Som en del af praktikpladsaftalen 2020-2021 for bl.a. sosu-assistentuddannelsen 
er det aftalt, at kommunerne fra den 1. 1.2020 overtager det fulde ansættelses-
ansvar for sosu-assistentelever. Dette medfører øgede udgifter for kommunerne. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 92). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


