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Opgaveændringer (mio. kr.) Type Udvalg 2021 2022 2023 2024    Bemærkninger

L 197 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den 

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

Øvrige SSPU og SBU -16,523 -16,876 -17,177 -17,177 Der gennemføres en tilpasning af den centrale refusionsordning på det specialiserede 

børne- og voksenområder. Tilpasningen medfører, at beløbsgrænserne for tilskud til 

særligt dyre enkeltsager ensrettes mellem børn og voksne, at grænserne sættes ned 

for grænsen ved 25 og 50% tilskud, samt at der indføres en ny højeste sats med 75%. 

Hertil kommer at borgere der før det fyldte 67. år var omfattet at reglerne omkring 

særligt dyre enkeltsager, vil fortsætte i ordningen. Tilpasningen forventes at medføre 

en markant forøgelse af omfanget  af refusion.

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 *)

Serviceramme SSPU 0,516 0,516 0,516 0,516 Budgettet opskrives svarende tll kommunens bloktilskudsandel.

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)

Serviceramme SSPU 0,516 0,516 0,516 0,516 I finansloven for 2020 er der afsat midler til et nyt vederlagsfrit kommunalt 

tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan 

benytte eksisterende tandplejetilbud.

Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og 

forskellige andre love (Indførelse af seniorpension).

Serviceramme ØU 0,136 0,004 0,001 0,001 Adm. af seniorpension.

Lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets 

Tillægspension og forskellige andre love (Indførelse af obligatorisk 

pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til 

arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige 

overførselsindkomster)

Serviceramme ØU 0,030 0,030 0,030 0,030 Adm. af obligatorisk pensionsordning.

Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse 

forsørgere

Serviceramme ØU -0,050 -0,043 -0,043 -0,043 Adm. af midlertidigt børnetilskud.

Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge (en 

enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)

Serviceramme ØU -0,358 -0,358 -0,358 -0,358 Mindreudgifter til lægeerklæringer.

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.)

Serviceramme SBU 0,285 0,260 0,260 0,260 Dækning af de forventede administrative omkostninger som følge af lovgivningen om 

styrket forældreansvar.

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

Serviceramme ØU 0,106 0,106 0,000 0,000 DUT'en skal bruges til dækning af medarbejderressourcer.

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.

Øvrige ØU 0,446 0,446 0,446 0,446

Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur*)1) Serviceramme ØU -0,820 -0,750 -0,363 -0,363

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) Serviceramme ØU 0,836 0,830 0,823 0,823 Det er vanskeligt at vurdere arbejdets omfang, men kommunen skal bruge ressourcer 

på opgaven.

Udbredelse af faste læger på plejecentre (Aftale om udmøntning af reserven 

til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-

2023)

Serviceramme SSPU 0,043 0,000 0,000 0,000

Samlet sum -14,837 -15,319 -15,349 -15,349


