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Lov- og cirkulæreprogram, Herning Kommune, 1.000 kr.
- = Herning kompenseres negativt / + = Herning kompenseres positivt

Korrigeret pulje
2019
(19-pl)
Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov nr. 1720 af
540
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)
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.)
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.)
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).
Fastsættelse af dato for afholdelse af Europa-Parlamentsvalget 2019 (søndag den 26. maj
2019)
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)
Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om
hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)*
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).
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.)*
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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.)*
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.)

1.183

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

112
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75

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Forvaltning

DS

Lov- og cirkulæreprogram, Herning Kommune, 1.000 kr.
- = Herning kompenseres negativt / + = Herning kompenseres positivt

Serviceområde

20

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).

Korrigeret pulje
2019
(19-pl)
404

Herning Kommune, faktisk behov, 1.000 kr. excl. overførselsudgifter og bagatelgrænse
82

Andre reguleringer

80, 84,
Andre reguleringer
87, 96,
97 og 98
99

Andre reguleringer
Andre reguleringer - tilskud

3.726

17

Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse

487
490

DS

20

Overtagelse af E&E (80), Synlighed og åbenhed om resultater (84), Fremtidssikring af den
fællesoffentlige infrastruktur (87), Pulje til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af
data (96), Tilbageførsel af fællesoffentlig opsparing (97), Nye teknologier og
velfærdsløsninger (98)

BEK

20

-2.250

DS

20

Regulering af bloktilskud som følge af regulering af udviklingsbidraget som konsekvens af
Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet
Pulje til understøttelse af kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og
bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere.
I alt lov- og cirkulæreændringer og andre reguleringer til fordeling, 1000 kr.

SSB

Fordelingen af DUT-midler er sket på baggrund af dialog med fagforvaltningerne, hvor der er redegjort for det faktiske behov ift. aktuelle lov- og cirkulæreændringer.
Hvor der ikke foreligger konkret konsekvensberegning tildeles 1,497 % af den samlede kompensation, svarende til Herning Kommunes andel af bloktilskudsnøglen.
Jfr. gældende praksis kompenseres som udgangspunkt ikke for lov- og cirkulæreændringer, hvor Herning Kommunes beregnede andel er mindre end 0,1 mio. kr. eller som i dialog med forvaltningerne er fordelt ud.

Side 2 af 2

1.500
226

