
   Teknisk tilretning 
Budget 2023-2026 

 
Emne: L&C Forenkling af regler om mellemkommunal refusion m.m. Nr.: T25-06 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Børn, Familie og Sundhed 

 
Familieafdelingen 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -318 -318 -318 -318 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto -318 -318 -318 -318 

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 

Foreløbig: 
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.). 
 
Med lovforslaget ønsker regeringen at ændre lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 
Forslaget indeholder syv forslag til ændringer: 
 
For det første, at social- og ældreministeren gives mulighed for at fastsætte regler om, at 
tilbud efter serviceloven indregner udgifter til visse former for sundhedsfaglig indsats, der 
ydes som led i opholdet på tilbuddet, i beregningen af taksterne for tilbuddet. 
 
For det andet tekniske ændringer af reglerne i § 9 c i lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 
2021 om retssikkerhed og administration på det sociale område, der vedrører 
mellemkommunal refusion. 
 
For det tredje en præcisering af beskrivelsen af opgaverne for Det Rådgivende Praksisudvalg i 
Ankestyrelsen. 
 
For det fjerde tydeliggørelse af udpegningen af medlemmer til handicaprådene i kommunerne 
fra Danske Handicaporganisationer og lokale handicaporganisationer. 
 
For det femte tydeliggørelse af bemyndigelserne til social- og ældreministeren til at fastsætte 
regler om honoreringen af medlemmerne af henholdsvis handicaprådene og Det Centrale 
Handicapråd. 
 
For det sjette tekniske ændringer af satsreguleringsbestemmelserne i serviceloven. 
 
Og for det syvende forslag om rettelser af fejl og uhensigtsmæssigheder i samspillet mellem 
lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og den socialretlige lovgivning i forhold til 
finansiering af udgifter til foranstaltninger og frister for Ankestyrelsens behandling af visse af 
Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser m.v. 
 
Loven træder i kraft den 1. januar 2022. 
 
 

Tidshorisont  
 
Budgettet tilrettes med virkning fra og med 2023. 
 
Hvad er årsagen til den Tekniske tilretning – sæt X 
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Byrådsbeslutning 
I året 

Ny Lov & 
Cirkulærer 

Mængdemæssig 
forskydning 

Andet 

  X   

 


