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Aftale om kommunernes økonomi i 2021 

 
Den 29. maj 2020 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen 
aftale om kommunernes økonomi i 2021.  
 
Årets kommuneaftale indeholder udover løft af servicerammen på 1,5 
mia. kr. og løft af anlægsrammen på 2,5 mia. kr. en større 
midtvejsregulering for 2020 som er afledt af Corona-pandemien.  
 
Den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter i 2021 udgør i alt 
267,2 mia. kr. 
 
For kommunernes anlægsudgifter er rammen hævet med på 2,5 mia. kr. 
i forhold til det aftalte niveau for 2020. Rammen for anlæg udgør herefter 
21,6 mia. kr. i 2021. 
 
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. er med 
udligningsreformen blevet permanent og reguleres fremover i takt med 
befolkningsudviklingen i de enkelte kommuner.  
 
Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen. 
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Hovedpunkter i aftalen 
 

Fakta om kommunernes økonomi i 2021: 
• Kommunernes serviceudgifter løftes til 267,2 mia. kr. (løft på 1, 

5 mia. kr.) plus sædvanlig DUT-regulering. 
• Loft for anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr. (løft på 2,5 mia. 

kr. i forhold til 2020. Heraf finansierer kommunerne selv 1,0 mia. 
kr.) 

• Hhv. 3 mia. kr. og 1 mia. kr. er gjort betinget af aftale-
overholdelse i budgetsituationen (uændret vilkår) 

• Overførselsudgifterne skønnes til 81,0 mia. kr. og udgifterne til 
de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) skønnes at udgøre 
15,4 mia. kr. i 2021. 

• Kommunernes udgifter til KMF skønnes at udgøre 23,3 mia. kr. 
(2021-udgifter sættes lig med kommunens budget i 2020). 

• Kommunerne og Regeringen skal senere drøfte mulighederne for 
revision af budgetloven. 

• Likviditetstilskud er håndteret via reform af tilskuds- og 
udligningssystemet. 

• Kommunerne forpligter sig til at kigge på muligheden for at 
bruge en andel af deres likvide midler på at reducere nuværende 
gæld. 

• Kommunerne har efter regeringens skøn mulighed for at frigøre 
ressourcer på 0,5 mia. kr. ved at reducere indkøb af konsulent-
ydelser, som kan anvendes til den borgernære velfærd. Det 
samme gælder for velfærdsprioritering på 0,25 mia. kr. i 2021. 

 
Midtvejsregulering for 2020: 

• Der foretages en (positiv) midtvejsregulering af 
overførselsudgifterne i 2020 på 3,4 mia. kr. hvoraf 0,5 mia. sker 
via DUT-reguleringen. Negativ midtvejsregulering i 2020 p.g.a. 
lavere P/L-rul udgør 1,0 mia. kr. 

• Beskæftigelsestilskud for 2020 midtvejsreguleres med 5,5 mia. 
kr. (lovbestemt) 

•  Udbetaling til kommunerne af ovenstående fremrykkes 
ekstraordinært til 1.9.2020. 
 

 
Kommunernes udgifter til håndtering af Corona-pandemien: 

• Kommunerne kompenseres med i alt 2,6 mia. kr. i 2020 for 
allerede opgjorte (netto)udgifter i forbindelse med håndtering af 
corona-pandemien*. 

• Kommunernes samlede udgifter til håndtering af corona-
pandemien drøftes igen med regeringen i løbet af efteråret, da de 
endelige merudgifter endnu ikke er opgjort. 

• Serviceloftet for 2020 korrigeres for kommunernes ekstraudgifter 
til håndtering af Corona-pandemien. 

• Kompensationen fordeles som udgangspunkt efter indbyggertal 
dog med respekt for særlig indkøbsmodel i forbindelse med 
værnemidler. 
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• Kommunerne får tilbageført overskud i Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag på 0,6 mia. kr. i 2020. Dette sker bl.a. via en 
reduktion i bidraget for 2020. 

• Kompensation for merudgifter i trafikselskaber afregnes særskilt 
med trafikselskaberne.  
 

Note: De 2,6 mia. kr. er fordelt således: 
� 0,4 mia. kr. til merudgifter til rengøring, differentieret forældrebetaling i dagtilbud 

og udgifter til isolationsfaciliteter 
� 0,8 mia. kr. til indkøb af udstyr, personaleudgifter og udgifter til social- og 

sundhedsområdet. 
� 1,2 mia. kr. til koordineret indkøb af værnemidler (Århus Kommune har 

koordineret dette) 
� 0,1 mia. kr. til indkøb foretaget lokalt i kommunerne 

 
 
 
Serviceudgifter 
 
Opgørelse af servicerammen (mio. kr.): 
 

Udgiftsloft 2021 (jf. Økonomiaftale 2020) 262.5052
Tekniske forhold: 
Ændret P/L-regulering for 2020 (fra 2,7% til 2,3%) -1.0225
Omregning til 20-PL 3.9228
Øvrige tekniske korrektioner 3401
Teknisk udgangspunkt 265.7454
Kompensation for demografi og øget udgiftspres sociale område 1.5000
Servicerammen i 2021 267.2458

 
 
Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen for 2021 er det 
aftalte niveau for 2020 som udgør 262,5 mia. kr. Der korrigeres først for 
det lavere P/L-skøn i 2020 svarende til -1,0 mia. kr.  Udviklingen i P/L fra 
2020 til 2021 skønnes til 1,5 % eller 3,9 mia. kr. Tekniske korrektioner til 
rammen udgør 340 mio. kr. som primært vedrører korrektioner til tidligere 
års aktstykker (bl.a. etablering af FGU).  
 
Det tekniske udgangspunkt udgør dermed 265,7 mia. kr. Dertil kommer 
det aftalte løft i servicerammen på 1,5 mia. kr. til dækning af 
demografiudviklingen og et generelt øget udgiftspres i kommunerne.  
 
Kommunernes serviceramme for 2021 udgør således i alt 267,2 mia. kr. 
Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af årets lov- og cirkulære-
program, som for 2021 medfører, at servicerammen forøges med 
yderligere 122,6 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 
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Anlæg 
Det er i aftalen forudsat, at de kommunale anlægs-investeringer i 2021 
må udgøre 21,6 mia. kr. (i løbende priser). Der er tale om et løft på 2,5 
mia. kr. i forhold til 2020, hvor anlægsrammen udgjorde 19,6 mia. kr. 
Heraf finansierer kommunerne selv 1,2 mia. kr. Det reelle løft af rammen 
for 2021 udgør 2,2 mia. kr., idet P/L for anlæg fra 2020 til 2021 udgør 
1,4 % svarende til 300 mio. kr..   
 
Der er i lighed med aftalen for 2020 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 2021 overholdes i både 
budget- og regnskabssituationen. 
 

Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten 
Som led i udligningsreformen er det ekstraordinære tilskud til styrkelse af 
kommunernes generelle likviditet, som blev indført i 2015 nu blevet gjort 
permanent. Størrelsen af likviditetstilskuddet fastholdes på 2020-niveau 
dvs. 3,5 mia. kr. dog opdateret med udviklingen i kommunernes 
befolkningsandel.  

Tilskuddet for 2021 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 et 
strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 
14.218 kr. 

• 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 likviditetstilskud på 53,8 mio. til 
Svendborg Kommune i 2021. 
 
 
Særtilskud  
Med udligningsreformen er særtilskudspuljen til vanskeligt stillede 
kommuner permanent forhøjet til 350 mio. kr. For 2021 er puljen 
fremskrevet til 355 mio. kr. Svendborg Kommune har fremsendt 
ansøgning om at få del i denne pulje.  

Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på kommunens 
ansøgning ultimo august. 
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Bloktilskud 
Bloktilskuddet til kommunerne er for 2021 fastsat til 92,2 mia. kr. jf. 
aktstykke 233 af 25. juni 2020 og er sammensat således: 
 

 Mio. kr. 

Bloktilskud før aftale 79.481 

P/L regulering 1.192 

Balancetilskud  -8.199 

Budgetgaranti  21.993 

Lov- og cirkulæreprogram m.v. -1.975 

Andre reguleringer -275 

Bloktilskud 2020 92.217 

Bloktilskuddet fremkommer som en fremskrivning af bloktilskuddet for 
2020 med pris- og lønreguleringen fra 2020 til 2021 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 2021 negativt dvs. at for kommunerne under 
ét forventes skatteindtægterne at overstige udgifterne til drift og 
overførsler. 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”. 
Udgifter til forsikrede ledige er nu også med i budgetgarantien, som 
herefter omfatter:  

• Kontant- og uddannelseshjælp 
• Arbejdsløshedsdagpenge 
• Revalidering 
• Kontantydelse  
• Ledighedsydelse 
• Førtidspension 
• Erhvervsgrunduddannelse 
• Ressourceforløb 
• Jobafklaringsforløb 
• Driftsudgifter til aktivering mv. 
• Jobrotation 
• Løntilskud 
• Hjælpemidler og personlig assistance 
• Integrationsudgifter 
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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.  

Som led i udligningsreformen er udgifter til forsikrede ledige nu indregnet 
i budgetgarantien hvilket medfører, at budgetgarantien vokser 
ekstraordinært i 2021 og det hidtidige beskæftigelsestilskud ophører som 
konsekvens heraf. 

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. 

Lånepuljer  
Der er afsat lånepuljer på i alt 950 mio. kr. for 2021. Puljerne fordeler 
sig således: 

• Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. 
(Svendborg Kommune har ansøgt om 13,3 mio. kr.)  

• Lånepulje på 250 mio. kr. til effektiviseringstiltag med 
dokumenteret effektiviseringspotentiale. (Svendborg Kommune 
har ikke ansøgt om lån fra denne pulje) 

• Lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større 
strukturelle investeringer på borgernære områder. (Svendborg 
Kommune har ansøgt om 65,0 mio. kr.) 

Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på låne-
ansøgningerne vedr. diverse lånepuljer inden udgangen af august 2020.  
 
 
Effektivisering til brug for prioritering af velfærd 
Det er mellem KL og regeringen aftalt, at det kommunale moderniserings- 
og effektiviseringsprogram – kaldet Velfærdsprioritering – videreføres. 
Programmet skønnes at kunne frigøre 250 mio. kr. i kommunerne til 
prioritering på velfærdsområderne. Derudover opfordres kommunerne til 
at undersøge mulighederne for at reducere forbruget af eksterne 
konsulenter med 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1,0 mia. kr. i 2025.  
 
Det specialiserede socialområde 
Kommunerne oplever i disse år et stigende udgiftspres på det 
specialiserede socialområde. Regeringen forbereder en kommende 
hovedlov om helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse 
problemer. I den forbindelse er det aftalt, at kommunerne skal deltage i 
det lovforberedende arbejde.  
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Fleksibel organisering af tværkommunale samarbejder på 
myndigheds- og driftsområder 
Den nuværende lovgivning begrænser kommunernes muligheder for at 
indgå tværkommunale samarbejder på myndigheds- og driftsområder. 
Der er med kommuneaftalen enighed mellem regeringen og KL om at se 
på muligheden for en mere fleksibel organisering af tværkommunale 
samarbejder på myndigheds- og driftsområder. 
 
 
Øvrige elementer i aftalen 
Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan kort nævnes: 
 

♦ Erfaringerne fra håndteringen af Corona-pandemien skal 
inddrages i drøftelserne af en nærhedsreform (mulighed for at 
frigøre mere tid til kommunale kerneopgaver). 

♦ Samarbejde om implementeringen af de lovbundne 
minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.  

♦ Regeringen vil senere i 2020 komme med et udspil på 
anbringelsesområdet. Regeringen vil inddrage de kommunale 
erfaringer på området. 

♦ Fortsættelse af analysen på det specialiserede voksen- og 
psykiatriområde.  

♦ Enighed om at bygge videre på de gode erfaringer fra 
håndteringen af corona-pandemien på sundhedsområdet.  

♦ Kommunernes andel af den øgede anlægsramme i 2021 kan f.eks. 
bruges til ”grønne investeringer”. Der er dog ingen specifikke 
bindinger på området. 

♦ Kommunerne med god likviditet opfordres til at indtænke 
muligheden for at nedbringe deres gæld ved budgetlægning for 
2021 og overslagsårene.   
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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.) 2021 2022 2023 2024 

Økonomiudvalg 1.612 1.605 1.597 615 

Børne- & Ungeudvalg 322 301 301 301 

Kultur- og Fritidsudvalg 0 0 0 0 

Social- og Sundhedsudvalg 721 670 670 670 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg -265 -422 -295 -295 

Teknik- og Erhvervsudvalg 0 0 0 0 

Natur- og Miljøudvalg 659 659 532 532 

I alt 3.049 2.812 2.805 1.823 

 
 
Ovenstående oversigt viser nettoeffekten af lovændringerne indenfor de 
enkelte udvalgsområder. Det er af administrative årsager kun lov-
ændringer 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. men blev nedsat til 50.000 kr. ved budgetlægningen for 
2020. 
 
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 løbende økonomiske rapportering 
for 2021 og/eller ved budgetlægningen for 2022.  
 
Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de 
følgende sider: 
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Politisk udvalg 

  2021 2022 2023 2024 Note 

Beskæftigelses-og 
Integrationsudvalg  

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 0 60 60 (1) 

Social- og 
sundhedsudvalg 

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social 

service (Psykologbehandling til kvinder, der får 

ophold på krisecenter), fremsat den 16. april 

2020. 

55 55 55 55 (2) 

Flere udvalg L 197 Forslag til lov om ændring af lov om social 

service (Tilpasning af den centrale 

refusionsordning), fremsat den 26. maj 2020. 1) 

0 0 0 0 (3) 

Social- og 
sundhedsudvalg 

L 193 Forslag til lov om ændring af lov om social 

service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til 

overvågning og støtte i forbindelse hermed om 

natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, 

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

tilskud), fremsat den 20. maj 2020 *) 

615 615 615 615 (4) 

Økonomiudvalg L160 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven 

og lov om klage- og erstatningsadgang inden for 

sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til de 

mest socialt udsatte borgere) og Bekendtgørelse 

om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser om 

socialtandpleje) 

615 615 615 615 (5) 

Beskæftigelses-og 
Integrationsudvalg 

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 

ansvaret for og styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, 

lov om social pension og flere andre love (reform 

af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse 

af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, 

fleksløntilskud m.v.) 1) 

0 0 72 72 (6) 

Beskæftigelses-og 
Integrationsudvalg 

Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af 

lov om social pension og forskellige andre love 

(Indførelse af seniorpension). 

163 5 1 1 (7) 
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Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et 

midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere 

-60 -52 -52 -52 (8) 

Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalg 

Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af 

lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse 

af første opfølgningssamtale m.v.) 

-427 -427 -427 -427 (9) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 

2016 om ændring af lov om de gymnasiale 

uddannelser (Ændrede adgangsregler til de 

gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre 

måneder, centralt fastlagte studieretninger på de 

treårige gymnasiale uddannelser, flere 

obligatoriske fag, styrket faglighed og almen 

dannelse og ny profil på hf-uddannelsen). 

-219 -219 -219 -219 
 

(10) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 

om ændring af lov om folkeskolen, lov om 

institutioner for almengymnasiale uddannelser og 

almen voksenuddannelse m.v. og lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

(Konsekvent indgriben over for dårligt 

præsterende folkeskoler og 

ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 

af 26. marts 2019 om ændring af lov om 

folkeskolen, lov om friskoler og private 

grundskoler m.v., lov om social service og lov om 

en børne- og ungeydelse (Obligatoriske 

sprogprøver i udsatte boligområder og styrket 

forældreansvar gennem mulighed for standsning 

af børnecheck m.v.) 

310 310 310 310 (11) 

Miljø- og 
naturudvalg 

Lov nr 1419 af 17. december 2019 om ændring af 

lov om vandforsyning m.v. (Obligatorisk 

kommunal vurdering af boringsnære 

beskyttelsesområder og pligt til indberetning 

m.v.) samt Bekendtgørelse nr 1476 af 17. 

december 2019 om vurdering af boringsnære 

beskyttelsesområder og indberetning. 

126 126 0 0 (12) 

Miljø- og 
Naturudvalg 

Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af 

lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af 

affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.) 

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 

om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. 

samt Bekendtgørelse nr. 1742 af 13. december 

2018 om affaldsdatasystemet. 

532 532 532 532 (13) 

  
 I alt   

1.739 1.560 1.561 1.561 
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Noter: 
 
Ad (1): 
Der blev pr. 1. januar 2019 indført et beskæftigelseskrav for retten til at modtage 
kontant- eller uddannelseshjælp på 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse indenfor de 
seneste 10 år og herudover blev det nuværende opholdskrav fra 7 ud af de 
seneste 8 år udvidet til mindst 9 års ophold i Danmark ud af de seneste 10 år. Da 
lovændringen har konsekvenser ud over 2022 reguleres bloktilskuddet for 2023.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 7) 
 
Ad (2): 
Folketinget har vedtaget lovforslag om gratis psykologhjælp til kvinder med 
ophold efter servicelovens § 109. Der vil være tale om et tilbud til kvinderne om 
10 timer s gratis psykologbehandling til alle kvinder med ophold på 
kvindekrisecentre. Psykologbehandlingen kan både igangsættes og afvikles under 
opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Ordningen medfører kommunale 
merudgifter. (Budgetvejledning G.3-2. pkt. 17) 
 
Ad (3): 
I forbindelse med udligningsreformen er den centrale refusionsordning blevet 
ændret således, at der fremover kan opnås mere i central refusion vedrørende 
dyre enkeltsager på hhv. børneområdet og voksenområdet.  
 
Ændringer vedr. udsatte børn og unge: 

• Søskendekravet afskaffes 
• Bredere rammer for refusion 
• Nyt refusionsknæk  

 
Ændringer vedr. voksenområdet: 

• Nedsættelse af beløbsgrænserne for refusion så de svarer til grænserne 
på børneområdet 

• Forhøjelse af den højeste refusionssats 
• Refusion efter det 67. leveår 

 
Tilpasningen forventes at give kommunerne markant mere i refusion og der sker 
derfor en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet til kommunerne.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 20) 
 
Ad (4) 
Folketinget har vedtaget et lovforslag, som giver mulighed for at yde overvågning 
om natten til unge i alderen 18-25 år med omfattende funktionsnedsættelser, som 
modtager hjælp efter servicelovens § 95, stk. 3. Det er i første omgang aftalt 
mellem KL og Regeringen, at det kommunale bloktilskud reguleres svarende til de 
beløb, der er nævnt i finansloven. Da beregningen af merudgifterne er behæftet 
med stor usikkerhed, vil der i 2021 og 2022 blive foretaget opfølgning på 
merudgifterne og hvis der er behov herfor vil kompensationen til kommunerne 
blive justeret.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 21) 
 
Ad (5): 
Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven mv. som forpligter 
kommunerne til at etablere et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt udsatte, 
som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. 
Målgruppen afgrænses til hjemløse, der modtager tilbud efter servicelovens §§ 
104 eller 110. Kommunerne kan desuden efter en konkret vurdering vælge at 
stille tilbuddet til rådighed for socialt udsatte personer, som på grund af deres 
sociale problemstillinger ikke er i stand til at benytte de eksisterende 
tandplejetilbud, men som falder udenfor den primære målgruppe. 
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Da der pt. er uklarhed om hvilke konsekvenser lovændringen får for den lokale 
indsats er det besluttet, at midlerne fra lov- og cirkulæreprogammet midlertidigt 
afsættes i en pulje under Økonomiudvalget. 
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 28) 
 
Ad (6): 
Idet reform af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2022 er der 
afsat midler til kommunernes merudgifter i 2023 og frem. 
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 22) 
 
Ad (7): 
Seniorpension er en ny helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, der giver 
nedslidte seniorer med langvarig beskæftigelse en mulighed for at trække sig 
tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderer at 
have en arbejdsevne på højst 15 timer om ugen i forhold til sidste job. 
 
Det antages, at kommunerne vil have merudgifter relateret til behandling af 
ansøgninger og lægeerklæringer men efterfølgende mindreudgifter til 
sagsbehandling/samtaler, da modtagere af seniorpension, som overgår fra en 
anden overførselsindkomst, ikke løbende skal møde frem til samtaler i jobcentret.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 32) 
 
 
Ad (8): 
Lov om midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere indfører et nyt midlertidigt 
børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år hvor en eller bege forældre 
er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen. Børnetilskuddet 
udbetales af udbetaling Danmark, men skønnes at have afledte effekter for 
kommunerne. De afledte effekter skal ses som led i at udbetalingen af tilskuddet 
skønnes at indebærer at færre vil stå til rådighed for jobmarkedet. Dette forventes 
at medføre færre administrationsomkostninger for kommunerne. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 49) 
 
Ad (9) 
Med lovændringen skal kommunen til brug for den første opfølgning kun anmode 
om en lægeattest fra en praktiserende læge, hvis kommunen vurderer, at det er 
nødvendigt for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. 
Lovændringen forventes derfor at indebære, at kommunerne vil have færre 
udgifter til lægeattester.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 40) 
 
Ad (10) 
Folketinget vedtog i december 2016 nye regler for optag på de gymnasiale 
uddannelser. Grundet usikkerhed om reformens varige effekt aftalte KL og 
regeringen, at der skulle foretages en efterregulering. På baggrund af af 
aktiviteten i 10. klasserne og HF er der foretaget af beregning af 
efterreguleringen, hvilket indebærer en tilbagebetaling til staten. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 48) 
 
Ad (11) 
Grundet fejlagtigt datagrundlag blev det aftalt, at sagen vedrørende styrket 
forældreansvar skulle efterreguleres. Med afsæt i opdaterede aktivitetstal er KL 
og Børne- og undervisningsministeriet blevet enige om efterreguleringen, som 
indebærer ekstra midler til kommunerne.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 49) 
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Ad (12) 
Som følge af lov om ændring af vandforsyningsloven vedr. indsatsen på 
boringsnære beskyttelsesområder vurderes kommunerne at få flere opgaver. Det 
drejer sig om risikovurdering, tiltag og aftaler for at beskytte grundvandet, 
koordinationsmøder mv. samt indrapportering af status. DUT-midlerne er fastsat 
således, at det svarer til gennemsnitligt 0,5 årsværk pr. kommune i 2020-2022. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 52) 
 
Ad (13) 
Sagen vedrører kompensation til kommunerne for afskaffelse af erhvervs-
affaldsgebyret samt andre ændringer i relation hertil. Sagen var udskudt fra lov- 
og cirkulæreprogrammet for 2018 og fordi loven først havde virkning for 2019, 
har kommunerne reelt manglet finansiering i 2019.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 59) 
 
 
 
Andre reguleringer 
I forbindelse med kommuneaftalen er der også aftalt 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. 
 
 

   2021 2022 2023 2024 Note 

Økonomi 
udvalg 

Drift af Det Fælleskommunale 
Ejendomsstamregister (ESR) 

997 990 982 0 (1) 

Social- og 
sundhedsudvalg 

Udbredelse af faste læger på plejecentre 
(Aftale om udmøntning af reserven til 
foranstaltninger på social-, sundheds- og 
arbejdsmarkedsområdet 2020-2023) 

52 0 0 0 (2) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Omlægning af det statslige tilskud til 
obligatoriske sprogprøver 

262 262 262 262 (3) 

   I alt   1.310 1.251 1.243 262  

 
 
Ad (1): 
Med aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen 
indgået i maj 2020 er det besluttet at justere tidsplanen for implementeringen af 
boligskatteforliget fra 2021 til 2024. Den udskudte tidsplan medfører, at der er 
behov for at kommunerne viderefører driften af it-systemet ESR for at kunne 
beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Kommunerne 
kompenseres for deres merudgifter til driften af IT-systemet. (Budgetvejledning 
G.3-2, pkt. 75) 
 
Ad (2): 
Ordningen med fasttilknyttede læger på plejehjem blev indført med aftale om 
udmøntning af Satspuljen for 2016-2019. Ordningen har til hensigt at forbedre 
den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejehjem herunder at reducere 
antallet af forebyggende indlæggelser mv. Aftalen skal endvidere styrke 
samarbejdet mellem kommunernes plejepersonale og de praktiserende læger. 
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Der er afsat midler til opfølgning på ordningen med fasttilknyttede læger på 
plejecentre i perioden 2020-2021.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 80) 
 
Ad (3) 
KL og Børne- og undervisningsministeriet har indgået aftale om at kommunerne 
fremover vil modtage midlerne til de obligatoriske sprogprøver via det årlige 
bloktilskud frem for som tidligere gennem en ansøgningsproces. Aftalen er indgået 
for at mindske brugen af administrative ressourcer på udarbejdelse af 
ansøgninger. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


