
Notat

Bilag 6: Fordeling af DUT 2019-2023 (Lov og cirkulæreprogram)

Som en del af økonomiaftalen imellem KL og regeringen indgår hvert år DUT og andre reguleringer. DUT 
og andre reguleringer omtales også som Lov- og cirkulæreprogrammet. DUT står for det udvidede 
totalbalanceprincip og er kompensation fra staten for de nye opgaver, som ny lovgivning vedtaget af 
Folketinget pålægger kommunerne. Omvendt reduceres kommunernes tilskud, når opgaver reduceres 
eller bortfalder. 

Fælles for DUT og andre reguleringer er, at de gives til kommunerne efter befolkningsandel uafhængigt 
af, om kommunen får meropgaver eller ej ved ændret lovgivning. Derfor udmøntes DUT i Frederiksberg 
Kommune på baggrund af forvaltningens vurdering af, om kompensationen svarer til opgaveændringen. 

Som følge af den sene økonomiaftale i år indgår udmøntning DUT i 3. forventede regnskab 2019. 
Konsekvenserne af dette års DUT for årene 2020 og frem indarbejdes i 1. forventede regnskab om 2020 
samt 1. finansielle orientering om budget 2021. Dette bilag gennemgår DUT og andre reguleringer for 
både 2019 og 2020-2023. 

Årets DUT og andre reguleringer indeholder samlet budgetreguleringer på service og overførsler 
svarende til 7,1 mio. kr. i 2019 stigende til 17,0 mio. kr. i 2023. Heraf indstiller forvaltningen, at 3,0 mio. 
kr. i 2019 stigende til 14,3 mio. kr. i 2023 udmøntes. Det fremgår af tabel 1. 

Tabel 1: DUT og andre reguleringer i alt

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023
DUT og andre reguleringer i alt 7.109 11.408 13.556 17.215 17.017
Udmøntes 2.945 9.680 12.380 14.274 14.274

Serviceudgifter 2.945 9.680 12.380 14.659 14.659
Overførselsudgifter 0 0 0 -385 -385

Udmøntes ikke 4.164 1.727 1.176 2.941 2.743
Serviceudgifter 3.515 665 308 238 238
Overførselsudgifter 649 1.062 868 2.702 2.505

Note: 3,2 mio. kr. af serviceudgifterne i 2020 og frem vedrører lovændring vedrørende skoledagens længde/sfo takster, som 
allerede er bevilliget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020. Den indgår i oversigten for fuldstændighedens skyld. 

De reguleringer, der udmøntes, er fordelt på udvalg i tabel 2 i afsnittet ”Reguleringer der udmøntes”, og 
de væsentligste er beskrevet. 
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Forvaltningen har vurderet, at en række reguleringer i årets DUT ikke bør udmøntes, da Frederiksberg 
Kommune ikke har opgaven, opgaven ikke svarer til kompensationen eller reduktionen af kommunens 
tilskud, eller opgaveændringen allerede er indarbejdet i budgettet. Disse reguleringer udgør i alt 4,2 
faldende til 2,7 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. faldende til 0,2 mio. kr. på service. Reguleringer der indstilles 
ikke udmøntet fremgår af tabel 3.

Reguleringer der udmøntes

Tabel 2 viser de reguleringer der udmøntes til fagudvalgene. For hvert udvalg er kort opremset de 
væsentligste reguleringer. Nummeret henviser til nummereringen i tabel 2 nedenfor. Det bemærkes, at 
reguleringer vedrørende årene 2020 og frem først bevilliges i forbindelse med 1. forventede regnskab 
2020 og 1. finansielle orientering om budget 2021.

Undervisningsudvalget

 Nr. 56 vedrører en række lovændringer knyttet til aftale om parallelsamfund, herunder 
obligatoriske sprogprøver i indskolingen i udsatte boligområder. Der knytter sig også 
administrative omkostninger til lovændringen. Ændringen øger undervisningsudvalgets budget 
med 433 t.kr. i 2019 faldende til 274 t.kr. i 2023.

 Nr. 58 handler om styrket praksisfaglighed og vedrører materialeudgifter mm. i praktiske/musiske 
fag. Ændringen øger undervisningsudvalgets budget med 85 t.kr. i 2020 stigende til 583 t.kr. i 
2023.

 Nr. 59 vedrører justering af fagrækken og understøttende undervisning samt afkortning af 
skoledagens længde. Ændringen udgør 1.311 t. kr. i 2019 stigende til 3.208 t.kr. i 2023. 
Bevillingen i årene 2020-2023 er sket i forbindelse med budgetvedtagelsen, og den fremgår 
alene af oversigten for fuldstændighedens skyld.

Ældre- og omsorgsudvalget

 Nr. 92 er en lovændring der indebærer, at kommunen overtager det fulde ansættelsesansvar for 
social- og sundhedsassistentelever. Ansættelsesansvaret har før været delt med regionen. Dette 
medfører øgede lønudgifter. En andel af reguleringen reserveres på magistraten, da det er 
usikkert, om aktiviteten svarer til kompensationen. Ældre- og omsorgsudvalgets budget forøges 
med 1.510 t.kr. i 2020 stigende til 5.821 t.kr. i 2023.

Kultur- og fritidsudvalget

 Nr. 64 vedrører nyt it-system på biblioteksområdet. Kultur- og fritidsudvalgets budget øges med 
691 t.kr. fra 2020 og frem.

Børneudvalget.  

 Nr. 10 vedrører blandt andet lovændringer på det sociale område og lovgivning vedrørende 
anbragte børn og unge. Lovændringerne indbærer, at kommunen fremover skal arbejde mere 
med unge med risiko for at blive ungdomskriminelle, herunder udarbejde ungefaglige 



3

undersøgelse og samarbejde med et nyt ungdomskriminalitetsnævn. Ændringen vedrører både 
børneudvalgets og magistratens budget, som øges med hver 300 t.kr. stigende til 445 t.kr.

Socialudvalget. 

 Nr. 75 vedrører boligsocialindsats i udsatte boligområder. Socialudvalgets budget forøges med 
153 t.kr. i 2019 faldende til 51 t.kr. i 2023.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget. 

På udvalget udmøntes alene en række mindre, tekniske reguleringer vedrørende forberedende 
grunduddannelse (FGU).

Magistraten

 Nr. 10 vedrører blandt andet lovændringer på det sociale område og lovgivning vedrørende 
anbragte børn og unge. Lovændringerne indebærer, at kommunen fremover skal arbejde mere 
med unge med risiko for at blive ungdomskriminelle, herunder udarbejde ungefaglige 
undersøgelse og samarbejde med et nyt ungdomskriminalitetsnævn. Ændringen vedrører både 
børneudvalgets og magistratens budget, som øges med hver 300 t.kr. stigende til 445 t.kr.

 Nr. 60 vedrører muligheden for at arbejde med mere praksisfaglighed i folkeskolen. Opgaven 
hører til under undervisningsudvalget, men det er usikkert, hvordan lovændringen konkret skal 
udmøntes. Derfor reserveres midlerne i en pulje på magistraten, indtil der klarhed herom. 
Midlerne kan herefter udmøntes til undervisningsudvalget. Puljen udgør 251 t.kr. i 2020 og frem.

 Nr. 52 vedrører obligatorisk læringstilbud i udsatte boligområder. Opgaven hører til under 
børneudvalget, men det er usikkert hvordan lovændringen konkret skal udmøntes. Derfor 
reserveres midlerne i en pulje på magistraten, indtil der klarhed herom. Midlerne kan herefter 
udmøntes til børneudvalget. Puljen udgør 926 t.kr. i 2020 stigende til 1.165 t.kr. i 2021 og frem.

 Nr. 83 og 92 vedrører lovændringerne vedrørende social- og sundhedselever på 
omsorgsområdet. Opgaven hører til under ældre- og omsorgsudvalget, men det er usikkert om 
aktiviteten modsvarer kompensationen. Der reserveres midlerne i en pulje på magistraten, indtil 
der er klarhed herom. Konstateres det, at aktiviteten svarer til kompensationen, kan midlerne 
udmøntes til ældre- og omsorgsudvalget. Puljen udgør i alt 1.200 t.kr. i 2020 faldende til 1.000 
t.kr. i 2022 og frem.

Tabel 2: Reguleringer der udmøntes

Udvalg/nr./indhold
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023
Undervisningsudvalget
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Udvalg/nr./indhold
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

11

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 0 138 138

56

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.)* 433 337 309 274 274

57

Lov nr. 1736 af 27. december 2018 om ændring af 
forskellige love på Undervisningsministeriets område 
samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående 
uddannelser og lov om folkehøjskoler (Frit leverandørvalg 
på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til 
specialpædagogisk bistand på voksen- og 
efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem 
uddannelsesniveauer) 23 60 60 60 60

58

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.) 0 85 583 583 583

59

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.)* 1.311 3.208 3.208 3.208 3.208

60

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.) 101 0 0 0 0

61

Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 2015 
om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for 
folkeskolen af juni 2014. 0 0 0 3 3

Ældre- og omsorgsudvalget

22

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende 
bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte 
til køb af bil efter serviceloven. 1) 0 0 0 -18 -18
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Udvalg/nr./indhold
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

32
Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 befordring og 
befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven -73 -50 -50 -50 -50

33
Lov nr. 508 af 1. maj 2019 om ændring af lov om social 
service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) 5 8 8 8 8

83

Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på 
social- og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven 
for 2019) 0 303 303 0 0

84 Synlighed og åbenhed om resultater (drift) 150 150 150 150 150

92
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og 
sundhedsassistentelever i kommunerne 0 1.510 3.187 5.821 5.821

94
Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser 
(Sundhed i fremtiden) 42 0 0 0 0

95 Helhedsplan for sklerose 0 0 85 0 0

Kultur- og fritidsudvalget
64 Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed 0 691 691 691 691

Børneudvalget

10

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) 300 445 445 445 445

11

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 0 60 60

18

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 
318 af 28. april 2009, ændring af lov om social service 
(Kontinuitet i anbringelsen af børn og unge uden for 
hjemmet og psykologhjælp til børn på krisecentre). 1). 0 0 0 40 40

19
Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 
628 af 11. juni 2010 om Barnets Reform. 1) 0 0 0 48 48

20

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 
1613 af 22. december 2010 om loft over ydelsen for tabt 
arbejdsfortjeneste. 1) 0 0 0 -86 -86

21

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende lov nr. 
286 af 28. marts 2012 om forhøjelse af ydelsesloftet for 
tabt arbejdsfortjeneste. 1) 0 0 0 60 60

25

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). 61 128 128 128 128
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Udvalg/nr./indhold
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

28

Bekendtgørelse nr. 535 af 2. maj 2019 om betaling for 
ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år 
samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i 
alderen 18 til og med 22 år (Ophævelse af adgang til at 
fastsætte regler om anbragte børn og unges 
egenbetaling) 2 3 3 3 3

54
Bekendtgørelse nr. 1633 af 18. december 2018 om 
dagtilbud (loft over driftsgaranti mv.) 2 0 0 0 0

55

Dagtilbudsportalen (frokost som obligatorisk oplysning), jf. 
Aftale om stærke dagtilbud - alle børn skal med i 
fællesskabet af juni 2017 7 2 2 2 2

Socialudvalget

17

Fastlæggelse af regulering for 2022 vedrørende 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 pensionsydelse, udvidelse af 
personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af 
servicebetaling for ophold i botilbud mv.). 1). 0 0 0 -65 -65

34

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) 68 138 138 138 138

36

Supplement til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10375 
af 28. december 2016 til læger, der behandler 
opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin 
(modgiften naloxon til alle i kommunal behandling for 
heroinmisbrug) 38 18 17 13 13

75

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 
ghettoom-råder, skærpelse af anvisnings- og 
udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af 
kriminalitet m.v.). 1). 0 153 136 51 51

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget
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Udvalg/nr./indhold
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

62

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 0 -490 -490

82a
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 1) 
- Produktionsskoler afløb 0 239 43 0 0

82b
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 1) 
- FGU afløb 0 -863 -364 -63 -63

Magistraten

6
Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017 om etablering 
af lokale naturråd 33 0 0 0 0

9

Lov nr. 1729 af 27. december 2018 om ændring af 
ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love 
(Videreførelse af vurderingerne, ændring af 
vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af 
beskatningsgrundlaget m.v.) -86 -88 -88 -88 -88

10

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) 300 445 445 445 445

12

Lov nr. 1735 af 27. december 2018 om ændring af lov om 
dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl. (Henlæggelse til 
kommunalbestyrelserne af grundlovsceremonier, 
forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret 
ved naturalisation samt fastsættelse af nærmere regler 
om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.) 17 40 40 40 40
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Udvalg/nr./indhold
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

13

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.) 33 110 96 83 83

14

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.) 5 30 48 48 48

16

Bekendtgørelse nr. 1499 af 12. december 2018 om 
hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved 
stemmeafgivningen. 13 13 13 13 13

23 Lov nr. 1702 af 27. december 2018 om Familieretshuset. 66 90 90 90 90

24

Lov nr. 1321 af 27. november 2018 om ændring af lov om 
ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven 
(Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers 
rolle og funktioner m.v.). -61 -63 -63 -63 -63

26

Lov nr. 497 af 1. maj 2019 om ændring af adoptionsloven, 
lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet 
og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke). -10 -18 -18 -18 -18

27

Bekendtgørelse nr. 1678 af 17. december 2018 om 
dataindberetninger på socialområdet (revidering af 
indberetningskrav mv.) -17 -33 -33 -33 -33

29
Fastsættelse af dato for afholdelse af Europa-
Parlamentsvalget 2019 (søndag den 26. maj 2019) 161 0 0 0 0

38

Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af lov om social 
service og lov om socialtilsyn (Styrket tilsyn på 
ældreområdet) 0 0 0 -25 -25

44

Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om lov om ændring af lov om 
social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, 
lov om beskat-ningen af pensionsordninger m.v. og lov 
om retssikkerhed og administration på det sociale 
område. (Skærpede krav til optjening af folke- og 
førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat 
pension m.v.). 1). 0 0 0 13 13

47

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. 1). 0 0 0 56 56
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Udvalg/nr./indhold
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

49

Lov nr. 1463 af 11. december 2018 om ændring af lov om 
Udbetaling Danmark og pensionsbeskatningsloven 
(Udsøgning af mål-grupper til brug for rådgivning om 
aldersforsikring, aldersopspa-ring eller supplerende 
engangssum i obligatoriske arbejdsmar-kedspensioner) 7 0 0 0 0

52

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). 0 926 1.165 1.165 1.165

53
Lov nr. 1528 af 18. december 2018 om ændring af 
dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner). 0 164 103 103 103

59

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.)* 0 31 31 31 31

60

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.) 0 251 251 251 251

67
Vejledning nr. 9687 af 7. juli 2017 om Grønt 
Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser 12 12 12 5 5

70
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om 
miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg. 1). 0 0 0 -2 -2

72
Bekendtgørelse om forurening af jord, grundvand og 
overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg 5 10 10 10 10

73
Drift og vedligeholdelsesudgifter til IT-system Byg og 
Miljø, BOM - (efterregulering af pkt. 299 LCP13/14). -3 -3 -3 -3 -3

76

Bekendtgørelse nr. 1241 af 24. oktober 21018 om Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på 
vejtransportområdet 2 2 2 2 2

83

Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på 
social- og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven 
for 2019) 0 200 200 0 0

92
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og 
sundhedsassistentelever i kommunerne 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Note: "1)" betyder, at DUT beløbet i 2023 reguleres næste år. "*" betyder at kompensationsbeløbet aftalt mellem KL og staten 
reguleres

Reguleringer der ikke udmøntes

Reguleringer for i alt 4,2 mio. kr. faldende til 2,7 mio. kr. udmøntes ikke, heraf 3,5 mio. kr. faldende til 0,2 
mio. kr. på service. Reguleringerne fordeler sig væsentligst i fire kategorier og fremgår af tabel 3:

1. Reguleringer vedrørende myndighedsbehandlingen på miljø- og teknikområdet, hvor 
Frederiksberg Kommune ikke har opgaven. Det drejer sig om reguleringerne 4, 5, 7, 8, 65, 66, 
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68, 69, 71 og 74 som blandt vedrører meropgaver vedrørende kystbeskyttelse, 
planlægningsarbejde for landsbyer og campingpladser og regulering af landsbrugserhvervet. 
Disse reguleringer er serviceudgifter og udgør i alt 374 t.kr. i 2019 stigende til 143 t.kr. i 2023.

2. Reguleringer vedrørende overførselsudgifter, f.eks. sygedagpenge og kontanthjælp, som ikke 
udmøntes, fordi lovændringerne allerede er indarbejdet i budgettet i forbindelse med skønnet for 
overførselsudgifterne. Tilsvarende gør sig gældende for reguleringer vedrørende 
aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det drejer sig om reguleringerne 11, 15, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 30, 31, 35 og 39. 

3. Reguleringer hvor Frederiksberg kommune ikke har merudgifter eller mindreudgifter svarende til 
lovændringen. Det vedrører især nr. 37 om stop for egenbetaling af akutpladser og nr. 48 om 
konsekvenser af aftale om forenklet beskæftigelsesindsats.

4. En regulering, som allerede er indarbejdet i kommunens økonomi. Det drejer sig om puljen til 
ensomhed blandt ældre (uden nummer) på 1.608 t.kr. Det bemærkes, at midlerne i 2020 og frem 
allerede er bevilliget i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Tabel 3: Reguleringer der ikke udmøntes

Nr. Indhold, 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

4

Lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af lov om 
planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt 
i miljøoplysninger (Modernisering af planloven, bedre 
rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele 
landet) 0 0 0 -5 -5

5

Lov nr. 62 af 30. januar 2018 om ændring af lov om 
planlægning (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse 
eller erosion) 0 0 0 -18 -18

7

Lov nr. 1714 af 27. december 2018 om ændring af lov om 
planlægning og lov om maritim fysisk planlægning 
(Planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden 
luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, 
ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, 
havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.). 1). 80 81 81 81 81

8

Bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019 om tilladelse til 
udlejning af arealer til campering og om indretning og 
benyttelse af campingpladser (Campingreglementet). 13 17 17 17 17

11

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 0 115 115

15

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.) 0 475 385 350 350

30
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft 
(Kræftplan III). 1) 0 0 0 78 0
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Nr. Indhold, 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

31

Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til 
psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte 
persongrupper. *). 1). 3 0 0 0 0

35
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i 
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 93 131 131 123 0

37

Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af 
bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for 
egenbetaling på kommunale akutpladser)* 450 554 554 554 554

39
Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til 
fodterapi i praksissektoren. 0 0 0 -3 0

40

Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om 
social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, 
indførelse af seniorførtidspension m.v. 
(tilbagetrækningsreform). 1). 0 0 0 -501 -501

41

Lov nr. 995 af 30. august 2015 om ændring af lov om 
social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af 
bopælstid for folkepension). 1) 0 0 0 3 3

42

Lov nr. 1710 af 27. december 2018 om Lov om ændring af 
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om 
sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til 
arbejdsløshedsdagpenge m.v.) -76 -126 -181 -196 -196

43

Lov nr. 495 af 1. maj 2019 om ændring af lov om 
sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til at afvise 
lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser) 8 15 15 15 15

45

Lov nr. 920 af 18. september 2012 om Lov om ændring af 
ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og 
personskatteloven (Skattereformen) 1) 0 0 0 -986 -986

46

Lov nr. 994 af 30. august 2015 lov om kommunernes 
finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af 
kommunerne, Udbetaling Danmark og 
arbejdsløshedskasserne. 1) 0 0 0

-
2.634

-
2.634

47

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. 1). 0 0 0 154 154

48

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.) 0 -465 -629 -629 -629

50

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love 
(Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af 
efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 
1) 0 0 0 5.714 5.714

51

Lov nr. 125 af 6. februar 2019 om lov om ændring af lov 
om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet 
almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af 
satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for 
folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for 
ægtefælles eller samlevers indkomst ) 1) 621 591 541 495 495
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Nr. Indhold, 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

52

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). 335

63

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, 
personskatteloven, lov om social pension og forskellige 
andre love 80 10 10 5 5

65

Lov nr. 467 af 14. maj 2018 om ændring af lov om 
miljøbeskyttelse (Indfasning af kvælstof til 
akvakulturerhvervet) samt Bekendtgørelse nr. 1327 af 26. 
november 2018 om indfasning af kvælstof til 
akvakulturerhvervet 17 3 8 0 0

66
Bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2018 om tilskud til 
projekter om etablering af konstruerede minivådområder 63 76 23 0 0

68
Lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af 
kystbeskyttelsesloven (”én indgang”). 88 90 90 90 90

69

Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (nye 
emissionsfaktorer, nye anmeldeordninger m.v.). -12 -12 -12 -12 -12

71

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 (Miljøtilsynsbe-
kendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 
om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage 
m.v. (Hus-dyrgødningsbekendtgørelsen). 1). 0 0 0 -10 -10

74

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 125 144 0 0 0

75

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 
ghettoom-råder, skærpelse af anvisnings- og 
udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af 
kriminalitet m.v.). 1). 448

79 Ligedeling af børne- og ungeydelsen 103 0 0 0 0
84 Synlighed og åbenhed om resultater (drift) 117 142 142 142 142

- Pulje til ensomhed blandt ældre 1.608
Note: "1)" betyder, at DUT beløbet i 2023 reguleres næste år. "*" betyder at kompensationsbeløbet aftalt mellem KL og staten 
reguleres


