
Bilag 6 - Omplaceringer vedr. DUT
Beløb (1.000 kr.)

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst 
(herunder politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

LCP 195 Finansiering af Arne 
Pension Ungesindsat

BIU Service 3510 - Beskæftigelsesindsats Jobcenterdrift udgift DUT LCP 195                      -4.009 

LCP_78_Bedre 
ressourceforløb

BIU Service 3510 - Beskæftigelsesindsats Jobcenterdrift udgift DUT LCP 78                        6.432 

LCP 195 Finansiering af Arne 
Pension Ungesindsat

BIU Service 3510 - Beskæftigelsesindsats
København 
Erhvervsservice

udgift DUT LCP 195                           248 

LCP_78_Bedre 
ressourceforløb

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - Efterspørgselsstyret 
indsats

Beskæftigelsestilbud Indtægt DUT LCP 78                     35.729 

LCP 195 Finansiering af Arne 
Pension Ungesindsat

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - Efterspørgselsstyret 
indsats

Beskæftigelsestilbud udgift DUT LCP 195                   -34.896 

LCP_225_Forlængelse af det 
midlertidige børnetilskud

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - Efterspørgselsstyret 
indsats

Beskæftigelsestilbud udgift DUT LCP 225                             -21 

LCP_255_Forlæ af aftale om 
midlertidig arbejdsfordeling

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - Efterspørgselsstyret 
indsats

Beskæftigelsestilbud udgift DUT LCP 255                            -116 

LCP_78_Bedre 
ressourceforløb

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - Efterspørgselsstyret 
indsats

Beskæftigelsestilbud udgift DUT LCP 78                       -7.912 

LCP_86_Aftale om 
langtidsledighed

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - Efterspørgselsstyret 
indsats

Beskæftigelsestilbud udgift DUT LCP 86                         4.431 

LCP_87_Delvis suspension af 
beskæftigelsesindsatsen

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - Efterspørgselsstyret 
indsats

Beskæftigelsestilbud udgift DUT LCP 87                             116 

LCP_-_Forlængelse af ordning 
uddannelse med 110

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - Efterspørgselsstyret 
indsats

Beskæftigelsestilbud udgift DUT LCP ukendt                        1.477 

LCP mangel på arbejdskraft BIU
Overførsler 
mv.

3530 - Efterspørgselsstyret 
indsats

Beskæftigelsestilbud udgift DUT LCP ukendt                          -949 

LCP_87_Delvis suspension af 
beskæftigelsesindsatsen

BIU
Overførsler 
mv.

3530 - Efterspørgselsstyret 
indsats

Integration og 
danskudd.

udgift DUT LCP 87                            359 

Styrket tilsyn med dagtilbud 
(DUT LCP 119)

BUU Service
3310 - Dagtilbud - 
Demografireguleret

Dagtilbud udgift
Midler til styrket til tilsyn i 2022 jf. DUT LCP 119 
nr. 34 i budgetvejledningen 2023 G3.2

                       2.943 



Beløb (1.000 kr.)

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst 
(herunder politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

Gratis tandpleje for 18-21-
årige (DUT LCP 224)

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift Gratis tandpleje for 18-21-årige (DUT LCP 224)                         5.231 

Vaccinationsambassadører i 
sundhedsplejen (G.3.2.nr.58)

BUU Service
3370 - Sundhed - 
Demografireguleret

Sundhed udgift

Med Aftale om finansloven for 2019 blev der 
afsat midler til uddannelse af 
sundhedsplejersker som 
vaccinationsambassadører i forbindelse med 
deres kontakt til familierne (nr 58 i G3.2 / anden 
regulering)

                           485 

Evaluerings- og 
bedømmelsessystem i 
folkeskolen (G3.2.63)

BUU Service
3330 - Undervisning - 
Demografireguleret

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

                      -1.973 

LCP 12 Forslag til ændring af 
lov om pas og lov om CPR

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Alle borgere skal nu hente deres pas i 
Borgerservice efter lovændrng af 1. jan 22. 
Derfor er der indløb et antal dokumentbokse, 
der imødekommer kravet om sikker opbevaring 
og afhentning af pas. Samt nye opg. I 
Borgerservice.

                          527 

LCP 195 Nytænk. beskæf. 
indsats og samtal via video/tlf.

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Kommunerne overtog pr. 1. jan 22 de statslige 
opgaver fra WorkinDenmark målrettet int. 
borgere. Opgaverne løftes af BIF og KFF via 
International Citizen Service (ICS). KFF skal løse: 
Koordination, drift, visitation, betjening af ICS-
mail og tlf.

                            121 

LCP 303 Opgaveflyt af ICS fra 
Skattestyr. til kommune

KFU Service
1060 - Kultur og Fritid - 
Service

Administrative 
fællesudgifter

udgift

Kommunerne overtog pr. 1. jan 22 de statslige 
opgaver fra WorkinDenmark målrettet int. 
borgere. Opgaverne løftes af BIF og KFF via 
International Citizen Service (ICS). KFF skal løse: 
Vejled om online ansøgning af skattekort mv.

                           127 

LCP 57 Kvalitetspakker 
målrettet kroniske syge

SOU Service 3405 - Sundhed Forebyggelse udgift

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

                       3.692 

LCP 224 Vederlagsfri 
tandpleje for 18-21 årige

SOU Service 3405 - Sundhed Voksentandpleje udgift

Som følge af lov om ændring af sundhedsloven 
(vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige) mister 
suf betaling for specialtandplejepatienter 
mellem 18-21

                           104 



Beløb (1.000 kr.)

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst 
(herunder politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

LCP 66 kommunal aflastning 
af sygehuse

SOU Service 3405 - Sundhed Sundhedsindsatser udgift

Som følge af den stigende smitte med Covid i 
vinteren 2021 aftalte regeringen, KL og Danske 
Regioner at etablere et beredskab på 300 
midlertidige pladser i kommunerne, for 
patienter som kun er indlagt kortere tid.

                        3.165 

LCP78 Bedre ressourceforløb SOU Service 3405 - Sundhed Sundhedsindsatser udgift
Med lovændring afskaffes ressourceforløb for 
seniorer, og der indføres ret til indsats, der skal 
styrke indhold i forløb

                           313 

LCP 55 Teknisk korrektion 
vedr. bedre bemanding

SOU Service 3415 - Ældre Plejebolig udgift
Teknisk korrektion vedr. finansiering af en samlet 
status for ’bedre bemanding i ældreplejen’

                           -29 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Foranstalt tidlig indsats udgift

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

                             38 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Dagtilbud udgift

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

                             68 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service
3220 - Borgere med 
handicap

Døgntilbud udgift

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

                           306 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Foranst i/u eget hjem udgift

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

                             35 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Dagtilbud udgift

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

                              13 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service
3200 - Borgere med 
sindslidelser

Døgntilbud udgift

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

                          209 

LCP 248: Ændring af 
vejledning om indsatser til 
børn og unge

SUD Service
3000 - Børnefamilier med 
særlige behov

Foranstalt tidlig indsats udgift
Ændring af vejledning om indsatser og særlig 
støtte til børn og unge og deres familier

                      -1.340 



Beløb (1.000 kr.)

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst 
(herunder politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service
3000 - Børnefamilier med 
særlige behov

Administration udgift

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

                              71 

LCP 39: Efterregulering af ret 
til overvågning af unge §95

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Hjemmepleje udgift

Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 
2020 om ændring af lov om social service og 
socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og 
støtte i forbindelse hermed om natten for unge, 
der modtager hjælp efter § 95, stk. 3)

                       -4.114 

LCP 999: Teknisk korrektion af 
bedre bemanding i 
ældreplejen

SUD Service 3100 - Hjemmepleje Hjemmepleje udgift
Teknisk korrektion vedr. finansiering af en samlet 
status for 'bedre bemanding i ældreplejen

                              -2 

LCP 220: 
Kommunalbestyrelsens 
opfølgning på 
Danmarkskortet

SUD Service
3300 - Tværgående opgaver 
og administration

Fælles administration udgift

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

                             74 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Rusmiddelbehandling udgift

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

                            116 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Krisecentre udgift

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

                                6 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Herberg udgift

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

                              16 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

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

                                0 

LCP 78: Bedre 
ressourceforløb

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Sociale tilbud udgift

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)

                           313 



Beløb (1.000 kr.)

Titel Udvalg Styrings-
område

Bevilling Hovedprodukt Indtægt 
/udgift

Forklarende tekst 
(herunder politisk beslutning)

2022
(2022 P/L)

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Foranst i/u eget hjem udgift

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

                                3 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Dagtilbud udgift

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

                                4 

LCP 43: Styrkelse af 
socialtilsynet

SUD Service 3210 - Udsatte voksne Døgntilbud udgift

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 

LCP 127 - Kvælstof i 
havedambrug

TMU Service 1000 - Ordinær drift
Myndighed/byplanlæg
ning

udgift

Ændringen vedrører indfasning af kvælstof til 
miljø- og ressource-effektive dambrug, hvor 
kommunen kompenseres for ressourceforbrug 
til at ansøge Miljøstyrelsen om adgang til 
kvælstof.

                             32 

LCP 172 - Støjregulativ TMU Service 1000 - Ordinær drift Generel administration udgift

Ændringen vedrører, at Miljøministeriet pr. 1. 
jan. 2022 har overtaget den kommunale 
støjkortlægningsopgave fra de kommuner, der 
tidligere har været forpligtet til at udarbejde 
støjkort for vejtrafik i større samlede byområder.

                           -42 

DUT-Sag Lov om ændring af 
Kommunal ejendomsskat

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

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

                           369 

DUT-Sag Ændring af 
ejendomsvurderingsloven

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

udgift
Lov nr. 2227 af 29. december 2020 om ændring 
af ejendomsvurderingsloven og forskellige 
andre love

                           137 

DUT-Sag Lov om ændring af 
Ejendomsskat - 
Efterregulering

ØU Service
1190 - Koncernservice, 
service

Administrative 
fællesudgifter

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

                           105 

LCP 50 Hjælp til borgere med 
infrastrukturløsninger

ØU Service
1118 - Økonomisk forvaltning 
service

Administrative 
fællesudgifter

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

                         1.171 

Modpost på kassen ØU
Finansposte
r

Øvrige balanceposter Udgift                     -13.215 


