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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.)

Service ØU -0,221 -0,303 -0,303 -0,303
Søges fuldt ud som følge af de reducere udgifter i fremtiden. Samtidig nulstilles en tidligere 

effektivisering vedrørende det samme, som indgik i en tidligere MEP-besparelse.

Overtagelse af E&E Service ØU -0,146 -0,292 -0,284 -0,284 Søges fuldt ud, da der kommer mindre udgifter i fremtiden.

Synlighed og åbenhed om resultater (drift) Service ØU 0,146 0,146 0,146 0,146 Opnormering af Analysestaben med henblik på en styrkelse af sundhedsdata

Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere kommunal medfinansiering 

af digital infrastruktur)
Service ØU -0,395 0,000 0,000 0,000 Søges fuldt ud

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)

Service SBU 0,445 0,445 0,445 0,445

Søges tilført. Der er oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn, der fastlægger individuelle indsatser for 

børn og unge i alderen 10 - 17 år der har begået eller er mistænkt for personfarlig eller anden alvorlig 

kriminalitet. Nævnets afgørelser er bindende for kommunerne. Samtidig er oprettet ungkriminalforsorg, 

der fører tilsyn med, at de fastlagte indsatser gennemføres. Indsatser kan fx være familiebehandling, 

ophold på uddannelsesinstitution, aflastningsordning. Udgifter er ikke indregnet i budgetforslag, da der 

er tale om en ny ordning der har skullet implementeres og som ikke har fundet sit naturlige leje endnu. 

Der forventes øgede udgifter til foranstaltninger og til personale, idet der er beskikket personale til 

nævnet og der forventes en stigning i antallet af de faglige undersøgelser, idet der ved sager i nævnet 

skal udarbejdes ungefaglig undersøgelse inden for 4 uger uagtet at der ligger en tidligere børnefaglig 

undersøgelse

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).

Service SBU 0,064 0,064 0,064 0,064

Søges tilført. Lovforslaget handler om indførelse af nye plejefamilietyper, afskaffelse af konkret 

godkendte plejefamilier, tilrettelæggelse af støtte til plejefamilier, mere ensartet godkendelse, nyt 

vidensbaseret grundkursus og skattefri dækning af netværksplejefamiliers øvrige omkostninger uden 

forevisning af dokumentation. Udgifter er ikke indregnet i budgetforslag, da der er tale om en ny 

ordning der har skullet implementeres og som ikke har fundet sit naturlige leje endnu. De midler der 

tilføres kommunerne vedrører stigende udgifter til Socialtilsynet.

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.)*

Service SBU 0,168 0,154 0,137 0,137

Fra 1. august 2019 træder tre initiativer på skoleområdet i kraft ved lov, som følge af aftale om 

parallelsamfund der blev indgået den 9. maj 2018. De tre initiativer omfatter: 

- Obligatioriske sprogprøver i 0. klasse, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et område, der har 

været på listen over udsatte boligområder mindst en gang inden for de seneste tre år.

- Statens mulighed for at lukke folkeskoler, som ikke inden for en 3-årig periode har indfriet de 

fastsatte mål i ministerens godkendte handlingsplan.

- Bortfald af børne-ungeydelse, når elever har 15 pct. ulovligt fravær fra undervisningen

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.)

Service SBU 0,042 0,291 0,291 0,291

Der er indført obligatoriske praktisk/musiske valgfag i 7.-8. klasse. Der er fire valgfag: håndværk & 

design (som eleverne skal tilbydes) musik, billedkunst, samt madkundskab. Valgfaget afsluttes med 

en prøve, der indgår i beregningen af elevernes karaktergennemsnit ved afgangseksamen.

Med indførelse af obligatorisk prøve i det praktiske/musiske valgfor for alle elever i 8. klasse medføres 

kommunale merudgifter. De kommunale merudgifter er sammensat af meromkostninger som følge af 

prøveafholdelse og mindreomkostninger i form af frigjorte lærer- og pædagogressourcere på 

prøvedagen samt øget omkostninger til materialer. Det foregår første gang i skoleåret 2020/21.

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.)*

Service SBU 1,619 1,619 1,619 1,619

Justering af folkeskoleloven blev vedtaget den 7. maj 2019. Nogle ændringer har virkning fra 1. august 

2019, mens andre træder i kraft fra skoleåret 2020/2021. Med ændringen af folkeskoleloven følger 

kompesation til kommunerne, som skal gå til flere fagtimer, kvalitetsløft af understøttende 

undervisning, øget aktivitet i fritidstilbud, materialer/befordring, afkortning af skoleugen og flytning af 

fagtimer. 

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.)

Service SBU 0,125 0,125 0,125 0,125

Lovændringen betyder, at Byrådet fremover kan vælge at indgå overenskomst med erhvervsskolerne 

om afvikling af valgfag på erhvervsskolerne. Ændringen skal samtidig understøtte kommuenrne i 

tættere samarbejde med erhvervsskolerne. Omkostningerne er estimeret på baggrund af undervisning 

i folkeskolen og til undervisning på erhvervsskoler. Derudover er der tillagt et mindre beløb til 

befordring. 
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Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed Service KFU 0,345 0,345 0,345 0,345

Kommunen har et ansvar for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbiografien, herunder 

bibliotek.dk samt bibliotekskatalogiseringen flytter pr. 1. januar 2020 til kommunerne. Midlerne til 

opgaven bliver tilført kommunerne via bloktilskuddet, og det er derfor afgørende, at I tager en drøftelse 

med jeres forvaltningsledelse/økonomiafdeling, så I gør opmærksom på i de lokale 

budgetforhandlinger, at midlerne skal ende hos biblioteket.

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte 

persongrupper
Øvrige SSPU 0,066 0,066 0,061 0,061 Søges fuldt ud til dækning af forventede merudgifter.

Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om 

hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)*
Service SSPU 0,277 0,277 0,277 0,277 Beløbet søges fuldt ud til dækning af manglende indtægter

Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne 

(Aftale om finansloven for 2019)
Service SSPU 0,251 0,251 0,000 0,000 Skal dække merudgifter til praktikvejledere.

Ensretning af lønudgifter til løntilskud Service IBUU 0,230 0,230 0,230 0,230 Søges fuldt ud til dækning af forventede merudgifter.

Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse Service IBUU 0,352 0,503 0,632 0,632 Søges fuldt ud til dækning af forventede merudgifter.

Samlet 3,370 3,923 3,787 3,787


