
 

 

 

 

 

Bilag 2: Fordeling af DUT 2022-2026 (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.  
Konsekvenserne af dette års DUT for årene 2023 og frem indarbejdes ifm. 2. behandlingen af Budget 
2023. Dette bilag gennemgår DUT og andre reguleringer for både 2022 og 2023-2026.  
 
Årets DUT og andre reguleringer indeholder samlet budgetreguleringer på service og overførsler 
svarende til 6,2 mio. kr. i 2022 stigende til 35,7 mio. kr. i 2026. Heraf indstiller forvaltningen, at 2,1 mio. 
kr. i 2022 stigende til 35,5 mio. kr. i 2026 udmøntes. Det fremgår af tabel 1.  
 
Tabel 1: DUT og andre reguleringer i alt 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 2026 
DUT og andre reguleringer i alt 6.209 5.720 34.184 35.668 35.668 

Udmøntes 2.142 5.736 33.997 35.476 35.476 

Serviceudgifter 3.682 6.431 34.587 36.605 36.605 
Overførselsudgifter -1.540 -695 -590 -1.129 -1.129 

Udmøntes ikke 4.067 -29 171 179 179 

Serviceudgifter 0 0 0 0 0 
Overførselsudgifter 4.066 -29 171 179 179 

 
De reguleringer, der udmøntes, er fordelt på udvalg i tabel 2 i afsnittet ”Reguleringer der udmøntes”, og 
de væsentligste er beskrevet.  
 
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 4,0 mio. 
kr. faldende til 0,2 mio. kr. Reguleringer der indstilles ikke udmøntet fremgår af tabel 3.  
 
Udgangspunktet for udmøntningen af de enkelte reguleringer har været Frederiksberg Kommunes 
befolkningsandel. Herudover er der et princip om at det samlede DUT regnestykke på serviceudgifter 
skal hvile i sig selv. Imidlertid har årets reguleringer resulteret i en ubalance i alle årene på 
serviceudgifter og det har derfor været nødvendigt at lave en forholdsmæssig reduktion af alle 
reguleringerne således at der kunne opnås balance. Det indebærer at alle positive reguleringer – ekskl. 
regulering vedr. minimumsnormeringer er nedreguleret med 15,0 pct. i 2022, 16,3 pct. i 2023, 8,8 pct. i 
2024 og 6,9 pct. i 2025 og frem. 
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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.  
 
Undervisningsudvalget 
 

• Nr. 35 vedrører en række initiativer på grundskoleområdet, hvoraf der dog alene gives 
kompensation for indførsel af test for høj begavelse og opfølgning herpå i indskolingen. De 
øvrige initiativer vurderes at kræve kompetenceudvikling af lærere i folkeskolen, hvorfor 
kommunerne i 2023 kompenseres for dette. Undervisningsudvalget budget øges med 115 t. kr. i 
2023, 41 t.kr. i 2024 og 98 t.kr. i 2025 og frem. 

• Nr. 63 vedrører et ønske om, at sikre midler til finansiering af initiativer til aftalen om nationale 
test mv. (LCP121). Da der ikke var afsat finansiering til udgiftsdrivende initiativer i partnerskabet, 
blev parterne enige om, at midlerne frigives gennem en reduktion af det kvalitetsløft af den 
understøttende undervisning, som kommunerne fik fra skoleåret 2019/2020. 
Undervisningsudvalget budget reduceres med 306 t.kr. i 2023 og med 736 t.kr. i 2024 og frem. 

 
Ældre- og Omsorgsudvalget 

• Nr. 57 vedrører Sundhedsreformen hvor det er aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en 
mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsnet 
ved at nytænke tilbud til borgere med fx kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget 
hjem. De første indsatsområder i kvalitetsplanen er de kommunale akutfunktioner, der revideres i 
2022. Ældre- og Omsorgsudvalgets budget øges med 476 t.kr. i 2022, 2.787 t.kr. i 2023, 3.046 
t.kr. i 2025 og 3.107 t.kr. i 2024 og frem 

• Nr. 66 vedrører en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner at etablere et beredskab 
på 300 midlertidige pladser i kommunerne, for patienter som kun er indlagt kortere tid. Ældre- og 
Omsorgsudvalgets budget øges med 408 t.kr. i 2022. 

 
Børneudvalget 
 

• Nr. 17 vedrører lovændring indeholdende syv forskellige elementer, hvoraf kun ét af tiltagene har 
effekt i bloktilskuddet. Tiltaget omhandler, at der oprettes adgang til refusion på indsatser, som 
Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) træffer afgørelse om. Det højere beløb i 2022 indebærer, at 
lovændringen sikrer, at der fra 1. januar 2022 også kan indhentes refusion bagudrettet, dvs. for 
indsatser, som UKN har truffet afgørelse om siden oprettelsen i 2019. Børneudvalgets budget 
reduceres med 1.540 t.kr. i 2022 faldende til 758 t.kr. i 2023 og frem. 

• Nr. 21 vedrører at unge anbragte i efterværn fremover kan modtage SU eller FGU-skoleydelse, 
og derfor ikke længere kan modtage lommepenge og midler til beklædning fra kommunen. 
Desuden skal de unge fremover opkræves egenbetaling for kost og logi. Børneudvalgets budget 
reduceres med 203 t.kr. i 2022 og 540 t.kr. i 2023 og frem. 

• Nr. 29 vedrører loven om øremærket orlov til begge forældre mv. Disse nye regler medfører 
afledte kommunale merudgifter til dagtilbud, da det vurderes at fædre ikke i samme omfang som 
mødrene vil udnytte orlovsretten. Børneudvalgets budget øges med 647 t.kr. i 2023, 751 t.kr. i 
2024 og 786 t.kr. i 2025 og frem. 

• Nr. 34 vedrører regulering af bloktilskuddet for ovkravet om minimumsnormeringer i 
daginstitutioner samt styrket til tilsyn. Børneudvalgets budget øges med 446 t.kr. i 2022, 457 t.kr. 
i 2023 og 26.374 t.kr. i 2024 og frem. 

 
Socialudvalget 
 

• Nr. 15 vedrører en justering af den centrale refusionsordning, således at kommunerne fremover 
kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det 
fyldte 67. år var omfattet af ordningen. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den 
marginale ændring fra 2024 til 2025 i bloktilskuddet. Socialudvalget budget reduceres med 542 
t.kr. i 2025 og frem. 



 

3 
 

• Nr. 18 vedrører en lang række tiltag, som skal skabe grundlag for et mere systematisk, ensartet, 
uvildigt og fagligt kompetent socialtilsyn samt at styrke det økonomiske tilsyn. Socialudvalgets 
budget øges med 85 t.kr. i 2022, 98 t.kr. i 2023, 108 t.kr. i 2024 og frem. 

 
Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget 
 

• Nr. 39 vedrører et forbud mod sprøjtning med ikke let-nedbrydelige midler på befæstede eller 
stærkt permeable offentlige arealer med visse undtagelser. Forbuddet træder i kraft den 1. 
januar 2024, og kommunerne kompenseres for merudgifter i forbindelse med anvendelse af 
alternative bekæmpelsesmetoder. Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalgetsbudget forøges med 
225 t.kr. i 2024 og 229 t.kr. i 2025 og frem 

• Nr. 67 vedrører en teknisk regulering af DUT-sagen om afskaffelsen af erhvervsaffaldsgebyret 
fra LCP 19/20. Reguleringen er tilført, som finansiering, men midlernebenyttes som 
udgangspunkt under service. Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalgets budget forøges med 730 
t.kr. i 2022.  

 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 
 

• Nr. 23 vedrører at kommunerne fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via 
den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Samtidig udvides den nuværende fritvalgs-
ordning for de 16-17-årige til også fremover at dække de 16-21-årige, ligesom der indføres 
kommunal visitation til visse ydelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets budget øges med 
753 t.kr. i 2022, 2.334 t.kr. i 2023, 4.316 t.kr. i 2024 og 6.225 t.kr. i 2025 og frem. 

 
Magistraten 
 

• Nr. 6 vedrører at børne- og ungeydelsen deles, således at også fædre som udgangspunkt 
modtager ydelsen. Det medfører merudgifter for kommunerne i form af øgede 
administrationsgebyr til Udbetaling Danmark, som administrer den ændrede ordning. 
Magistratens budget øges med 162 t.kr. i 2022. 

• Nr. 9 vedrører øgede udgifter ifm. Pas og MitID. En lovændring medfører, at pas fremover ikke 
længere kan fremsendes med posten, men i stedet skal afhentes i Borgerservice, hvilket giver 
flere pasekspeditioner i kommunerne. Herudover har opgaver ifm. overgangen til MitID, øget 
kommunernes udgifter til ekspeditioner ifm. hjælp til borgere. Magistratens budget øges med 68 
t.kr. i 2022, 571 t.kr. i 2023, 622 t.kr. i 2024 og 634 t.kr. i 2025 og frem. 

• Nr. 26 vedrører en justering af ressourceforløbsordningen, med henblik på at skabe bedre 
ressourceforløb til gavn for landets udsatte borgere. Det følger af aftalen, at tvungent 
ressourceforløb for seniorer, dvs. personer, der har mindre end 6 år tilbage til 
folkepensionsalderen, afskaffes. Herudover ændres ressourceforløbene bl.a. ved, at 
ressourceforløbsperioden forkortes, således, at det højest kan vare 3 år, og derudover rykker 
man grænsen for at kunne blive bevilget mere end ét ressourceforløb fra 40 til 50 år. 
Magistratens budget øges med 910 t.kr. i 2022, 763 t.kr. i 2023, 841 t.kr. i 2024 og 863 t.kr. i 
2025 og frem. 

• Nr. 29 vedrører loven om øremærket orlov til begge forældre mv. Disse nye regler medfører 
kommunale merudgifter til Udbetaling Danmark (UDK). Magistratens budget øges med 136 t.kr. i 
2022, 87 t.kr. i 2023, 95 t.kr. i 2024 og 97 t.kr. i 2025 og frem. 

• Nr. 30 vedrører nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen og implementeringen af samtaler over 
video eller telefon, vil det medføre en årlig kommunal mindreudgift til administration. Loven 
udmønter endvidere at en række af de statslige opgaver i de fire International Citizen Service 
Centre (ICS) i København, Odense, Aarhus og Aalborg pr. 1. januar 2022 overgår til 
kommunerne. Magistratens budget reduceres med 552 t.kr. i 2022 og 566 t.kr. i 2023 og frem. 

• Nr. 50 vedrører implementeringen af den nye fællesoffentlige infrastruktur hvor NemID skal 
erstattes med MitID. Ekstraopgaven har krævet ekstra personale og mere åbningstid i 
kommunerne, og det har skabt et udgiftspres i kommunernes borgerservice. I forbindelse med 
økonomiaftalen for 2023 er der aftalt en kompensation i 2022 til kommunerne. Magistratens 
budget øges med 151 t.kr. i 2022. 
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Tabel 2: Reguleringer der udmøntes 

Nr. Indhold 2022 2023 2024 2025  2026 

03 Undervisningsudvalget 0 -191 -695 -722 -722 

10 
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv 
social politik, mv. (indførelse af beskæftigelseskrav) 1) 0 0 0 -85 -85 

35 

L 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, 
lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om 
velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og 
folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale 
grundskoler (Fremtidigt evaluerings- og 
bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.) 0 115 41 98 98 

63 

Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af 
Aftale om det fremtidige evaluerings- og 
bedømmelsessystem i folkeskolen  -306 -736 -736 -736 

04 Ældre- og Omsorgsudvalget 884 2.787 3.046 3.107 3.107 

14 
Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om 
støtte til køb af bil efter serviceloven 1) 0 0 0 -19 -19 

57 

Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker 
målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet 
forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme 476 2.787 3.046 3.127 3.127 

66 
Etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af 
sygehusene 408 0 0 0 0 

06 Børneudvalget -1.263 -156 25.869 25.953 25.953 

11 

Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov 
om social service (loft over ydelsen for tabt 
arbejdsfortjeneste) 1) 0 0 0 7 7 

12 

Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social 
service, lov om retssikkerhed, og administration på det 
sociale område og forældreansvarsloven (Barnets 
Reform) 1) 0 0 0 43 43 

13 

Lov nr. 286 af 28. marts 2012 Ændring af lov om social 
service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt 
arbejdsfortjeneste) 1) 0 0 0 -2 -2 

17 

L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område, lov om social 
service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
(Forenkling og præcisering af regler om finansiering, 
mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) -1.540 -758 -758 -758 -758 

18 

Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social 
service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det 
økonomiske tilsyn med sociale tilbud) 33 38 42 42 42 

21 
Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til 
børn og unge og deres familier -203 -540 -540 -540 -540 

29 

Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket 
orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til 
overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og 
nærtstående familiemedlemmer m.v.  0 647 751 786 786 

34 

Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af 
dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner 
og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) 446 457 26.374 26.374 26.374 

07 Socialudvalget 94 109 118 -424 -424 

15 

Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov 
om social service (Tilpasning af den centrale 
refusionsordning) 1) 0 0 0 -542 -542 
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18 

Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social 
service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det 
økonomiske tilsyn med sociale tilbud) 85 98 108 108 108 

20 

Ændring af lov om retssikkerhed og administration på 
det sociale område (Skærpede krav til 
kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet 
m.v.) 10 11 10 10 10 

08 Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget 724 -6 218 223 223 

38 

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og 
udarbejdelse af støjhandlingsplaner 
(støjkortlægningsbekendtgørelsen) -6 -6 -6 -6 -6 

39 

Lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede 
eller stærkt permeable arealer), Bekendtgørelse om 
bekæmpelsesmidler. 0 0 225 229 229 

67 Teknisk regulering af sag om erhvervsaffaldsgebyrer 730 0 0 0 0 
09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget 0 63 168 170 170 

25 

Lov nr. 2190 af 29. 12. 2020 - Overførsel af 
myndighedsansvar for seniorpension til 
Seniorpensionsenheden m.v. 0 0 0 -2 -2 

36 

FGU skoleydelse for elever i efterværn, som følge af en 
praksisændring vedr. fortolkning af § 19 i 
bekendtgørelse om institutioner for forberedende 
grunduddannelse mv. 0 63 168 171 171 

10 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 816 2.334 4.316 6.225 6.225 

23 
Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri 
tandpleje for 18-21-årige) 1) 753 2.334 4.316 6.225 6.225 

58 Vaccinationsambassadører i kommunerne 63 0 0 0 0 
12 Magistraten 888 797 956 945 945 

6 

Efterregulering vedr. Lov nr. 1944 af 15. december 2020 
om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov 
om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljø-
afgifter 162 0 0 0 0 

8 
Opgaveflyt af ICS (International Citizen Service) fra 
Skattestyrelsen til kommunerne 16 16 17 18 18 

9 

Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske 
statsborgere m.v. og lov om Det Centrale 
Personregister. Inkl. merudgifter til Pas og MitID. 68 571 622 634 634 

19 

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 -50 -50 

22 

Regulering og forrentning af erstatnings- og 
godtgørelsesbeløb på baggrund af Højesterets dom af 4. 
december 2020. 1 0 0 0 0 

24 

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 24 24 

26 

Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, lov om organisering og 
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov 
om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb) 910 763 841 863 863 
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29 

Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket 
orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til 
overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og 
nærtstående familiemedlemmer m.v.  136 87 95 97 97 

30 

Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af 
beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet 
ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 
om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler 
over video eller telefon -552 -566 -566 -566 -566 

50 

Kommunernes hjælp til borgere med 
infrastrukturløsninger (regulering af fællesoffentlig 
digitaliseringsstrategi) 151 0 0 0 0 

55 
Teknisk korrektion vedr. finansiering af en samlet status 
for ’bedre bemanding i ældreplejen’ -5 0 0 0 0 

70 
Brugertilfredshedsundersøgelser og offentlige 
ledelsesinitiativer 1) 0 -74 -53 -75 -75 

Note: "1)" Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker. "*" 

Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale. 

Reguleringer der ikke udmøntes 
 
Reguleringer for i alt 21,3 mio. kr. faldende til -1,3 mio. kr. udmøntes ikke, heraf 1,0 mio. kr. faldende til -
0,1 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 37, 40 og 41 som 
vedrører ændringer i love om akvakultur, fyringsanlæg og husdyrbrug.  

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. Det drejer sig om reguleringerne 26, 27, 28, 31, 32 og 33. 

3. Reguleringer hvor Frederiksberg Kommune kan afholde udgiften inden for eksisterende budget 
eller hvor reguleringen alene er givet som finansiering uden tilhørende serviceramme. Det drejer 
sig om reguleringerne 4, 5, 7, 52, 54, 58, 68 og 69 

4. En tekniske korrektion til tidligere regulering vedr. sonderemedier (nr. 62), hvor Frederiksberg 
Kommune tidligere har vurderet at den forventede besparelse ikke kunne indhentes, hvorfor den 
ikke blev udmøntet. Korrektionen udmøntes derfor heller ikke. 

5. Tre reguleringer (9, 16 og 63) hvor reguleringen ikke vurderes at kunne finansieres. Enten fordi 
der er givet for få midler i DUT-reguleringen eller fordi det ikke vurderes at den negative 
regulering kan indhentes: 

a. 9: I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten for budget 2023 er der en 
række pålagte opgaver, hvor der kun er givet delvis finansiering. Det drejer sig blandt 
andet om personalebehov til at håndtere overgangen til MitID samt nye fremmøderegler 
for udstedelse af pas. 

b. 16: Siden loven om overvågning og støtte fik effekt er budgettet steget med 30% fra 1,9 
mio. kr. i 2020 til 2,4 mio. kr. i 2022. Imens er forbruget steget med 38% fra 1,7 mio. kr. i 
2020 til 2,4 mio. kr. (estimat) i 2022. Hvis DUT bliver udmøntet vil ændringen i budgettet 
fra 2020 til 2022 være -4% imens forbruget forventes uændret eller med overvejende 
sandsynlighed en stigning. Forudsætningerne bag DUT'en stemmer således ikke 
overens med den faktiske udvikling. En udmøntning af DUT vil derfor uafværgeligt føre 
til et merforbrug. Lovgivningen på området er meget klar og giver ikke meget rum til 
visitation. 

c. 63: Midlerne frigives gennem en reduktion af det kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning, som kommunerne fik fra skoleåret 2019/2020. Men de ekstra midler er 
allerede udmeldt i indeværende skoleår, og kan først reduceres fra skoleåret 23/24. 
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Tabel 3: Reguleringer der ikke udmøntes 

Nr. Indhold 2022 2023 2024 2025 2026 

4 

Lov om ændring af kommunal ejendomsskat, 
ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatte-
forvaltningsloven 56 0 0 0 0 

5 
Lov nr. 2227 af 29. december 2020 om ændring af 
ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love 21 21 0 0 0 

7 

Efterregulering vedr. Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om 
ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre 
love 16 0 0 0 0 

16 

Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 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) *) -1.543 -569 -502 -430 -430 

26 

Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, lov om organisering og 
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om 
aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb) 0 173 179 179 179 

27 
Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om forlængelse af den 
midlertidige arbejdsfordeling 0 -74 0 0 0 

28 

Lov nr. 2380 af 14. december 2021 - Udvidet ret for 
arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til 
sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig 
periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge 
af covid-19 4.904 0 0 0 0 

31 
Lov nr. 877 af 12. maj 2021 (Rammeaftale om plan for 
genåbning af Danmark) 0 -126 0 0 0 

32 
Lov nr. 1438 af 29. juni 2021 (Rammeaftale om en sommer- 
og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker) 8 0 0 0 0 

33 
Lov nr. 2529 af 21. december -Forlængelse af den 
midlertidige arbejdsfordelingsordning m.v.  0 -2 -8 0 0 

37 

Bekendtgørelse nr 1349 af 16/06/2021 om indfasning af 
kvælstof til miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021 og 
om udnyttelse og bortfald af tilladelser til brug af kvælstof 
meddelt i årene 2019 og 2020 efter bekendtgørelse om 
indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet 5 0 0 0 0 

40 
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav 
til mellemstore fyringsanlæg 1) 0 0 0 -10 -10 

41 

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 
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. 
juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 0 0 0 -2 -2 

52 Tilbageførsel af betaling for CPR-data 232 0 0 0 0 
54 Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO 0 78 0 0 0 
58 Vaccinationsambassadører i kommunerne 74 0 0 0 0 
62 Teknisk korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier  122 125 125 125 125 

63 

Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale 
om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i 
folkeskolen -299 -429    
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68 Afvikling af IKAS 0 88 88 88 88 
69 Fortsat drift af Center for Forebyggelse i Praksis 0 -88 -88 -88 -88 

 Reduktion af udmøntede reguleringer*** 704 1.453 977 917 917 
Note: "1)" Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker. "*" 
Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale. 
 
*** Reduktion af udmøntede reguleringer: Som nævnt ovenfor har det været nødvendigt at reducere i de 
positive reguleringer, da der er en ikke-finansieret ubalance på serviceudgifterne. Den samlede reduktion 
af de positive reguleringer fremgår derfor med et samlet beløb i listen over reguleringer, der ikke 
udmøntes. De udgør 15,0 pct. i 2022, 16,3 pct. i 2023, 8,8 pct. i 2024 og 6,9 pct. i 2025 og frem – ekskl. 
regulering vedr. minimumsnormeringer.  
 


