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1. Bekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på 
visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, 
Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 
ressortområder (nr. 224 af 17/02/2021) 

1.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, 
med mindre andet er angivet i nedenfor. 

B    

1.2 Etablering af betryggende og hensigtsmæssige 
forretningsgange for sagsbehandling, udbetaling og 
regnskabsaflæggelse for ydelser eller tilskud omfattet af 
denne bekendtgørelse, herunder for de anvendte IT-
systemer, samt betryggende og dokumenterede interne 
kontroller, § 26. 

B    

1.3 Beslutning om, at det ikke er nødvendigt, at der er kopi i 
sagen af de bilag, som dokumenterer ansøgerens 
økonomiske situation, § 44. 

B    

1.4 Beslutning om, at det på de angivne områder og inden for en 
angivet beløbsgrænse ikke er nødvendigt, at der foreligger 
dokumentation for, hvordan ydelsen er anvendt, § 45. 

B    

1.5 Indsendelse af revisionsberetning og svar på 
revisionsbemærkninger til relevant ressortministerium, § 71. 

I I 

 

I B 

1.6 Decisionsskrivelser fra ministerier, hvor ministeriet ikke har 
yderligere bemærkninger, § 71. 

B    

1.7 Decisionsskrivelser fra ministerier, hvor ministeriet beder 
revisor følge op på forhold, som revisor har nævnt i 
revisionsberetning, § 71. 

B    

1.8 Decisionsskrivelser fra ministerier, hvor ministeriet beder 
byrådet følge op på forhold eller sende redegørelse til 
ministeriet, § 71. 

I  I B 
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1.9 Sikring af at anden aktørs revision er bekendt med kravene i 
denne bekendtgørelse, § 76. 

B    

2. Dagtilbudsloven (1912 af 06-10-2021) 

2.1 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for fritids- og klubtilbud 
samt andre socialpædagogiske tilbud, § 3 og 
Kommunalbestyrelsen har ansvar for dagtilbuddene, § 3a. 

I I I B 

2.2 Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal 
pladser i dagtilbud til børn, fritids- og klubtilbud samt andre 
specialpædagogiske fritidstilbud, § 4. 

I I I B 

2.3 Mål, og rammer for dagtilbud, fritidstilbud og klubtilbud, § 3. I I I B 

2.4 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre 
rammerne for tilsynet, § 5, stk. 2. 

I I I B 

2.5 Kommunalbestyrelsen sikrer at lederen af dagtilbuddet har 
det pædagogiske og administrative ansvar og er ansvarlig for 
arbejdet med den pædagogiske lærerplan, § 8, stk. 8 

B    

 Dagtilbud til børn indtil skolestart 

2.6 Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på 
dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år 
samt at der iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, 
§ 3a, stk. 5 og 6. 

I B   

 

2.7 

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at der gennemføres 
sprogvurdering af alle børn omkring 3 års alderen og evt. 
sprogstimulering, § 11 og § 12. 

I I I B 

2.8 Fastsættelse af vedtægt for forældrebestyrelser i 
kommunale dagtilbud, herunder antal 
forældrerepræsentanter, medarbejdere og stemmeret, § 14 
og § 15, stk. 1. 

I I I B 

2.9 Godkendelse af vedtægter for forældrebestyreler i 
selvejende institutioner, § 16, stk. 2. 

B    

2.10 Madordninger som tilkøbsydelse, § 17. I I I B 
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2.11 Driftsaftale med selvejende institutioner, § 19, stk. 3. I I I B 

2.12 Godkendelse af privatinstitutioner, § 20, stk. 1. I I I B 

2.13 Fastsættelse af kriterier for godkendelse af private 
institutioner, § 20, stk. 2. 

I I I B 

2.14 Godkendelse af private hjem til dagpleje, § 22. B    

2.15 Fastlæggelse af retningslinjer for ansøgning om optagelse i 
dagtilbud, § 23. 

I I I B 

2.16 Optagelse i dagtilbud, § 26. B    

2.17 Fastlæggelse af retningslinjer for optagelse i dagtilbud, § 27, 
stk. 1. 

I I I B 

2.18 Lukning af venteliste for børn fra andre kommuner, § 28, stk. 
2. 

I I   

2.19 Fastlæggelse af retningslinjer for udmeldelse af dagtilbud, § 
29, stk. 4. 

I I I B 

2.20 Fastsættelse af egenbetaling for dagtilbud, § 31. I I I B 

2.21 Ekstra tilskud til børn i udenbys institutioner, § 42.  I I I B 

 Private pasningsordninger og kombinationstilbud 

2.22 Tilladelse til etablering af og tilsyn med privat pasning, § 78. B    

2.23 Betingelser for tilskud til privat pasning, § 80 og § 83. I I I B 

2.24 Godkendelser og tilsyn med private pasningsordninger og 
kombinationstilbud, § 81. 

B    

2.25 Godkendelse af, tilsyn med, tilskud til og afslag på tilskud til 
privat pasning, § 82 og § 84. 

B    

2.26 Afgørelse om kombinationstilbud efter ansøgning, § 85a. 

 

 

B    
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3. Folkeskoleloven (nr. 1887 af 01-10-2021) 

3.1 Fastlægge mål og rammer for skolernes samarbejder 
(partnerskaber), § 3, stk. 4. 

I I I B 

3.2 Beslutte, at skolefritidsordninger på skoler eller afdelinger af 
skoler med normalt ikke over 150 elever kan optage børn fra 
det fyldte 3. år, § 3, stk. 7. 

I I I B 

3.4 Fastlægge fag på andre klassetrin § 5, stk. 4. I I I B 

3.5 Vælge at udbyde de valgfag, der udbydes som 1- eller 2-årige 
trinforløb, som trinforløb på op til 3 år, § 9, stk. 2. 

B    

3.6 Godkendelse af undervisning i øvrige fag og emner end de i 
stk. 1 og 5 nævnte, § 9, stk. 6. 

I B   

3.7 Godkendelse af læseplaner, § 10, stk. 3 og § 40, stk. 3. B    

3.8 Fastlæggelse af ferieplan, § 14a, stk. 2. B    

3.9 Godkendelse af dispensationsansøgninger om 
understøttende undervisning, § 16 b, stk. 1.  

I B   

3.10 Godkendelse af ansøgninger om at konvertere 
understøttende undervisning efter folkeskolelovens § 16 d 
stk. 1. 

I B   

3.11 Godkendelse af ansøgninger om at konvertere 
understøttende undervisning på 7. eller 8. klassetrin med 
henblik på at give tid til konfirmationsforberedelse på det 
pågældende klassetrin, § 16 d, stk. 2. 

I B   

3.12 Beslutning om dispensation for højere elevtal, § 17. I B   

3.13 Beslutning om der skal etableres et integreret bibliotek 
bestående af det pædagogiske læringscenter og et 
folkebibliotek, § 19, stk. 3. 

I I I B 

3.14 Andre undervisningsaktiviteter i 10. klasse, § 19 d, stk. 5. I B   
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3.15 Tilbud om kombineret 10. klasse med 1. del af 
erhvervsuddannelsens grundforløb § 19 e, stk. 1. 

I I I B 

3.16 Antal elever og kriterier for optagelsen i erhvervsrettet 10-
klasseforløb, § 19 j, stk. 6. 

I I I B 

3.17 Beslutning om, at en elev kan anvende et andet 
hjælpemiddel ved fortsat skolegang eller uddannelse på en 
ny skole eller uddannelse, indtil der på den nye skole eller 
uddannelse ydes tilbud om den fornødne støtte, § 20 a, stk. 
2. 

B    

3.18 Henvisning af børn og unge til specialundervisning og 
specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning, 
§ 21. 

B    

3.19 Indgå driftsoverenskomster med andre kommuner om 
undervisning af elever, § 22. 

B    

3.20 Indgå overenskomst med en institution, der udbyder 
erhvervsuddannelse, om undervisning af elever i 
grundskolen i dele af undervisningstiden, § 22, stk. 8-10. 

I I I B 

3.21 Oprettelse af 10. klasse skole, § 24, stk. 2. I I I B 

3.22 Fælles skoleledelse, § 24, stk. 3. I I I B 

3.23 Nedlæggelse af skole, § 24, stk. 4. I I I B 

3.24 Fælles ledelse mellem skole, fritidsordning eller 
daginstitution samt sammensætning af bestyrelsen, § 24. 

I I I B 

3.25 Fælles ledelse og bestyrelse mellem folkeskole og 
ungdomsskole samt sammensætning af bestyrelsen, § 24 b. 

I I I B 

3.26 Aldersintegrerede klasser fra 0.-3 klasse, § 25, stk. 3. I I I B 

3.27 Oprettelse af eliteidrætsklasser, § 25, stk. 4. I I I B 

3.28 Oprettelse af talentklasser i musik, § 25, stk. 5. I I I B 

3.29 Træffe afgørelse om opfyldelse af undervisningspligten ved 
deltagelse i særligt tilrettelagte forløb eller erhvervsmæssig 

B    



 

  Side 9 af 21 

 Børn, Familie og Ungeudvalget 

 

F BFU ØU BY 

uddannelse eller beskæftigelse for børn der følger 
undervisningen i en fri grundskole, kommunal international 
grundskole, statsskole, europaskole, gymnasieskole, 
kriminalforsorgens institutioner eller som modtager 
hjemmeundervisning, § 33, stk. 4. 

3.30 Udsættelse af undervisningspligt, § 34, stk. 2. B    

3.31 Rullende skolestart, § 34, stk. 3. I I I B 

3.32 Suspendere det frie skolevalg vedr. konkrete klasser eller 
årgange, når vægtige pædagogiske hensyn taler for det, 
delegeres til distriktsskolelederen/skoleinspektøren, § 36, 
stk. 3. 

B O   

3.33 Frist for anmodning om tidlig skolestart, § 36, stk. 5. B    

3.34 Afslag på tidlig skolestart, § 37. B    

3.35 Mål og rammer for folkeskolens virksomhed, § 40, stk. 2. I I I B 

3.36 Mål og indholdsbeskrivelse for SFO, § 40, stk. 4. I I I B 

3.37 Beføjelser til skolebestyrelsen, § 40, stk. 5. I I I B 

3.38 I helt særlige tilfælde med godkendelse af børne- og 
undervisningsministeren beslutte, at fravige kravet om 
undervisningskompetence, § 40, stk. 7. 

B    

3.39 Kvalitetsrapport og handleplan, § 40a, stk. 1-4. I I I B 

3.40 Vedtægt for kommunens skolevæsen, § 41. I I I B 

3.41 Madordning, § 40, stk. 2 nr. 7. I I I B 

3.42 Sammensætning af skolebestyrelsen, § 42. I I I B 

3.43 Fastsætte regler om valg af forældrerepræsentanter til 
skolebestyrelsen, § 43. 

I I I B 

3.44 Beslutte yderligere deltagere i de årlige møder mellem 
repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til 

I B   
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drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og 
udvikling, § 46 a. 

3.45 Beslutning om betaling, jf. § 50, stk. 1 ved:  

 Forældre til elever, der deltager i undervisning i fritiden 

 Voksne, som deltager i folkeskolens undervisning 

 Deltagere i kulturcenteraktiviteter. 

I I I B 

3.46 Betaling for skolefritidsordning, § 50, stk. 2. I I I B 

3.47 Betaling for forplejning ved ekskursion, § 50, stk. 7. B    

3.48 Afgørelse om tilrettelæggelse af 
konfirmationsundervisningen, § 53, stk. 1. 

B    

3.49 Tilvejebringe oplysninger om elevernes trivsel, § 56, stk. 3. B    

 Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (nr. 688 af 20-06-2014) 

3.50 Beslutning om befordring, § 3. B    

3.51 Indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, 
herunder om ruter, opsamlingssteder, afgangstider og 
ventetider fra de berørte skolebestyrelser, inden der træffes 
beslutning om, hvordan befordringsforpligtelsen opfyldes, § 
4. 

B    

3.52 Træffe beslutning om at yde befordring i videre omfang end 
det, der er fastsat i bekendtgørelsen, § 8. 

I I I B 

 Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har 
påbegyndt skolegang (999 af 15-09-2014) 

3.53 Beslutning om støtte, §§ 4 og 5. B    

 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 

(nr. 693 af 20-06-2014) 

3.54 Henvisning til specialpædagogisk bistand i en anden skole i 
kommunen end distriktsskolen eller til specialklasse eller 
specialskole i en anden kommune, § 4, stk. 2 (skolelederen 
ved tilbud under takstloftet (I 2021 502.000 kr. for Hillerød 
tilbud og 516.000 kr. for udenbys tilbud)). 

B    
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3.55 Fastsætte, at det obligatoriske emne >>Uddannelse og job<< 
gives som et selvstændigt og obligatorisk fag på 8. og 9. 
klassetrin, § 11, stk. 1. 

B    

3.56 Fastsætte, at eleverne på 8.-10. klassetrin i en længere 
periode udsendes i arbejdspraktik i virksomheder, § 11, stk. 
2. 

B    

3.57 Nedsættelse af undervisningstiden med forældrenes 
tilslutning, hvis elevens helbred ifølge lægeerklæring ikke 
tillader gennemførelse af fuld undervisning, § 12, stk. 3. 

B    

 Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (nr. 1951 af 11-12-2020) 

3.58 Træffe beslutning om, hvorvidt overflytning af elev til en 
klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i 
kommunen skal finde sted og til hvilken skole, hvis 
skolelederen ved den nye skole ikke kan tilslutte sig 
overflytningen, § 13, stk. 3.  

B    

3.59 Beslutning om udskrivning af folkeskolen af en elev på 10. 
klassetrin, delegeres til skolens leder, § 14. 

B    

 Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter 
folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder (nr. 693 af 26-05-2020) 

3.60 Henvisning til specialpædagogisk bistand i 
dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted (skolelederen 
ved tilbud under takstloftet (I 2021 502.000 kr. for Hillerød 
tilbud og 516.000 kr. for udenbys tilbud)), § 3, stk. 1. 

B    

3.61 Årlig beslutning om fortsættelse eller ændring af 
undervisningstilbuddet (skolelederen ved tilbud under 
takstloftet (I 2021 502.000 kr. for Hillerød tilbud og 516.000 
kr. for udenbys tilbud)), § 4, stk. 2. 

B    

3.62 Træffe beslutning om, at elever med behov for et lille 
undervisningsmiljø kan henvises til specialpædagogisk 
bistand i det dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, 
som eleven af de sociale myndigheder er henvist til eller 
anbragt i, § 12, stk. 1-3 

B    
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3.63 Indgåelse af driftsoverenskomst med selvejende 
dagbehandlingstilbud, § 15. 

B    

3.64 Fastsætte regler om registrering og indberetning af 
magtanvendelse over for elever til kommunalbestyrelsen, § 
16, stk. 3. 

B    

 Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der 
udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisningen samt om 10. -
klasseforløbene eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes 
grundforløb (1251 af 27-11-2014) 

3.65 Indgå overenskomst med nye institutioner, der udbyder 
erhvervsuddannelse om at varetage 10. 
klasseundervisningen, herunder eud10 og den kombinerede 
10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, 
på vegne af kommunalbestyrelsen, § 1. 

I B   

3.66 Forlænge/ændre allerede indgået overenskomster 
vedrørende udbyder af 10. klasser, § 1. 

B    

3.67 Fastsætter med institutionen en ramme for, hvor mange 
elever der kan optages i 10. klasse og bestemmer, efter 
hvilke objektive kriterier optagelse finder sted, hvis der er 
flere elever, der ønsker at blive optaget i den pågældende 
ordning, end der er plads til, § 2, stk. 1. 

B    

3.68 Bestemme omfanget af og betingelser for optagelse i særligt 
tilrettelagte forløb for elever, § 2, stk. 2. 

I B   

3.69 Fastlægge kravene til undervisningen i samarbejde med 
institutionen, § 5. 

B    

3.70 Beslutte, hvilke fag og elementer der tilbydes i EUD10, § 7, 
stk. 5. 

I B   

 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og 
om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (nr. 1074 af 14-

09-2017) 

3.71 Fastsætte regler for valg af forældrerepræsentanter til 
skolebestyrelser ved kommunale folkeskoler, § 1, stk. 1-2. 

I I I B 
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3.72 Afgørelse om antal pladser, der skal besættes ved forskudte 
valg til skolebestyrelsen, § 4. 

I B   

3.73 Fastsætte tidspunkt for afholdelse af eventuelt nyvalg eller 
suppleringsvalg § 8. 

B    

3.74 Afgørelse af tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden 
ved valget, § 11. 

I B   

3.75 Beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanterne fast 
vederlag eller diæter for deltagelse i skolebestyrelsens 
møder, § 14. 

I I I B 

3.76 Beslutte at yde forældrerepræsentanter og deres 
stedfortrædere erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse i forbindelse med 
møder i skolebestyrelsen, § 15. 

I I I B 

4. Lov om kommunal indsats for unge under 25 år (nr. 1659 af 11-08-2021) 

4.1 

 

Fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 
for kommunens 9. og 10. klasseelever, §1 a. 

I I I B 

4.2 Fastsætte nærmere regler om betingelser for og beregning 
af tilskud til befordring til unge, der deltager i tilbud og som 
ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der 
sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse, i det 
omfang tilbuddet ikke allerede er omfattet af en anden 
befordringsordning, § 2 b, stk. 2. 

B    

4.3 Justere og godkende uddannelsesplan for unge på 
forberedende grunduddannelse, hvis institutionen for 
forberedende grunduddannelse foreslår ændringer i den 
unges forløbsplan, der forlænger eller ændrer ved det aftalte 
uddannelsesmål, § 2 f, stk. 2. 

B    

4.4 Vurdering af uddannelsesparathed, § 2 g. B    

4.5 Etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats for 
unge under 25 år, som har til formål at gøre alle unge under 
25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller 
komme i beskæftigelse, § 2 j. 

I I I B 
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4.6 Foretage målgruppevurdering med henblik på forberedende 
grunduddannelse og eventuelt med henblik på øvrige tilbud 
af unge under 25 år, som ikke er omfattet af 
undervisningspligten, som ikke har gennemført en 
ungdomsuddannelse og som har behov for en særlig 
forberedende indsats for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, § 2 k. 

B    

4.7 Udpege en gennemgående kontaktperson til unge, når det 
vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har 
behov for støtte fra flere enheder i kommunen, § 2 l. 

B    

4.8 Fastlægge lokale mål og rammer for vejledningen, herunder 
valg af vejledningsaktiviteter og –metoder, metoder til 
kvalitetsudvikling samt resultatmåling og dokumentation af 
sådan måling, § 10. 

B O 

(Årlig) 

  

4.9 Arrangere møder for repræsentanter for alle 
ungdomsuddannelsesinstitutioner, grundskoler, institutioner 
for forberedende grunduddannelse og udbydere af 
undervisning i 10. klasse i kommunen, § 12 d. 

B    

5. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 1647 af 04-08-2021)  

5.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, 
medmindre andet er angivet nedenfor. 

B    

5.2 Fastsættelse af frister for sagsbehandlingstid på udvalgenes 
sagsområder, § 3, stk. 2. 

I I I 

 

B 

5.3 Tilrettelæggelse af sagsbehandlingen så borgeren har 
mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag, § 4. 

 

B    

5.4 Behandling af ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold 
til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den 
sociale lovgivning samt vejledning om muligheden for at 
søge hjælp hos anden myndighed eller efter anden 
lovgivning, § 5. 

B    
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5.5 Behandling af sager jfr. § 5 i forbindelse med fogedrettens 
underretning om beboers udsættelse af beboelseslejemål, § 
5 a. 

B    

5.6 Tidlig samlet vurdering af behov for hjælp, 

§§ 6 og 7. 

B    

5.7 Indgåelse af aftale med tidligere opholdskommune om, at 
denne fortsat har forpligtelsen til at yde hjælp, § 9, stk. 6. 

B    

5.8 Efter aftale bemyndige opholdskommunen til helt eller delvis 
at varetage udøvelsen af kommunens opgaver i forhold til 
borgeren, § 9, stk. 11. 

B    

5.9 Beslutning om at indhente og yde refusion, når 
betingelserne herfor er opfyldt, § 9c. 

B    

5.10 Beslutning om at indgå aftale med anden kommune om, at 
tidligere opholdskommune fortsat afholder udgifter til hjælp 
efter de love, der er nævnt i § 9c, stk.1. Det fastsættes i 
aftalen, hvor længe den skal gælde, § 9c, stk. 12. 

B    

5.11 Beslutning om at ansøge Børne og Socialministeriet om 
tilladelse til at overlade forpligtelsen til at yde hjælp efter §§ 
9 og 9a til en anden kommune, når dette sker som led i en i 
fælles social vagtordning § 9d. 

I B  

 

  

5.12 Beslutning om i hvilket omfang ansøger medvirker til at få de 
oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre hvilken 
hjælp, ansøger er berettiget til, § 10. 

B    

5.13 Beslutning om at anmode personer om at medvirke til 
sagens oplysning og til lægeundersøgelse, § 11. 

B    

5.14 Overordnede rammer for planlægning af og udførelse af 
kommunal virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige 
område efter den sociale lovgivning, § 15. 

I B 

 

 

  

5.15 Tilsyn med indhold og udførelse af de kommunale tilbud, § 
16. 

B    
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6.16 Kriminalpræventivt tilsyn med personer som ved dom skal 
undergives tilsyn § 16a. 

B    

5.17 Høring af handicaprådet om alle initiativer, der har 
betydning for mennesker med handicap § 37a, stk. 2. 

B O 

 

  

5.18 Genvurdering af klager over konkrete afgørelser, der retter 
sig mod enkeltpersoner, § 66. 

B    

5.19 Behandling af Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens 
praksis på møde, § 79a. 

I I 

 

I B 

5.20 Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over 
omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, jf. § 
84 a, behandler kommunalbestyrelsen danmarkskortet på et 
møde, § 79b. 

B O O O 

5.21 Oplysninger til statistik, analyse, information m.v., §§ 82 og 
83. 

B    

6. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (nr 764 af 01/08/2019) 

6.1 Afgørelse om opretholdelse af tilbageholdelse og rammer for 
tilbageholdelsen, § 11, stk. 5 og 6. 

B    

6.2 Afgørelse om tilbageholdelse og rammer for tilbageholdelse, 
§ 12, stk. 2 og 3. 

B    

6.3 Afgørelse om fastholdelse, § 13, stk. 2. B    

6.4 Afgørelse om anvendelse af personlige alarmer- eller 
plejesystemer, § 17, stk. 1. 

B    

6.5 Afgørelse om at personalet kan foretage indgreb over for 
unge over og under 18 år, § 19. 

B    

7. Serviceloven (nr. 1548 af 01-07-2021) 

7.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, 
medmindre andet er angivet nedenfor. 

B    
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7.2 Beslutning om forsyning af nødvendige tilbud efter lov om 
social service enten ved brug af egen tilbud eller ved 
samarbejde med andre kommuner, regioner eller private 
tilbud, §§ 4 og 5. 

I B 

 

 

  

7.3 Udarbejdelse af årlig redegørelse for kommunens behov for 
og forventede brug af tilbud efter §§ 5 og 6. 

I I 

 

I B 

7.4 Indgåelse rammeaftale mellem kommunen og regionen om 
tilbud efter §§ 5 og 6, stk. 2. 

I I 

 

I B 

7.5 Oplysninger om tilbud efter § 4 til tilbudsportalen § 14. B    

7.7 Beslutning om tilrettelæggelse af kommunens forpligtelse til 
at yde rådgivning, herunder som et åbent og anonymt tilbud 
samt som opsøgende arbejde §§ 11. 

B    

7.8 Fastlæggelse af rammerne for tilbud om anonym og åben 
rådgivning §§ 11.  

I I 

 

I B 

7.9 Beslutning om indgåelse af aftale med den nationale videns- 
og specialrådgiverorganisation om levering af ydelser for 
denne organisation § 13. 

B O  

(årlig) 

  

7.10 Indberette og godkende tilbud på tilbudsportalen, § 14 og 
bekendtgørelse om Tilbudsportalen.  

B    

7.11 Beslutning om nedsættelse af et eller flere råd, der rådgiver 
kommunen om tilrettelæggelse af indsatsen, § 16, stk. 2. 

I I 

 

I B 

 Børn og unge     

7.12 Udarbejdelse og vedtagelse af en sammenhængende 
børnepolitik og et beredskab til forebyggelse, tidlig 
opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og 
unge, § 19, stk. 2-4. 

I I I B 

7.13 Påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet for 
unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig 

B    
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lidelse, som modtager hjælp efter Serviceloven, fra den unge 
fylder 16 år, § 19a. 

7.14 Specialbørnehave. Specialgruppe i Hillerød - 
Visitationsudvalget for Børn og Unge beslutter, § 32. 

B    

7.15 Merudgiftsydelse, herunder medicin, rengøring og 
hjemmepasning, § 41. 

B    

7.16 Tabt arbejdsfortjeneste, § 42. B    

7.17 Praktisk hjælp/personlig pleje, § 44. B    

7.18 Ledsagelse, § 45. B    

7.19 Socialfaglig undersøgelse af barn/ung med samtykke - 
ekstern undersøgelse, § 50. 

B    

7.20 Foranstaltninger med samtykke, § 52, stk. 3.  B    

7.21 Økonomisk støtte efter og følgeudgifter til iværksættelse af 
foranstaltning § 52a. 

B    

7.22 Støtteperson til forældre, § 54. B    

7.23 Beslutning om konsulentbistand, jf. § 52, stk. 3, nr. 1 - uden 
samtykke, § 56. 

B    

7.24 Iværksætte behandling af familiens, barnets eller den unges 
problemer, § 52, stk. 3, nr. 3. 

B    

7.25 Beslutning om fast kontaktperson – jf. § 52, stk. 3, nr. 6 - 
uden samtykke, § 56. 

B    

7.26 Indstilling til Statsforvaltningen om udpegning af 
forældremyndighedsindehaver, § 57. 

B    

7.27 Forældrepålæg, § 57a. B    

7.28 Børne- og ungepålæg, § 57b. B    

7.29 Godkendelse af netværksplejefamilie som konkret egnet, § 
66 b. 

B    
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7.30 Ophør af anbringelser uden samtykke, hvor forvaltningen 
træffer afgørelse, skal BUU orienteres, § 68, stk. 9. 

B    

7.31 Valg af anbringelsessted, § 68b. B    

7.32 Afgørelser under anbringelsen, herunder samvær med andre 
end forældrene. § 71, stk.1 og 2. 

B    

7.33 Ændring af anbringelsessted - med samtykke, § 69, stk. 2. B    

7.34 Samvær og kontakt under anbringelse, § 71 stk. 1 og 2. B    

7.35 Forlængelse eller tildeling igen af kontaktperson. 18 - 23 
årige, § 76, stk. 1-3. 

B    

7.36 Hvis anbragt i forvejen – etablering af udslusning, § 76, stk. 
3. 

B     

7.37 Hvis anbragt i forvejen - kontaktperson, § 76, stk. 3. B    

7.38 Anbringelse med samtykke forlængelse til 23. år med den 
unges samtykke, § 76, stk. 3. 

B    

7.39 Plejetilladelse – privat familiepleje, § 78, stk. 1-3. B    

 Administration     

7.40 Fastsættelse af kvalitetsstandarder i overensstemmelse med 
Socialministeriets bekendtgørelse, §§ 138 og 139. 

I I 

 

I B 

 Godkendelse og tilsyn     

7.41 Personrettet tilsyn, § 148. B    

7.42 Underretning til den kommunalbestyrelse som efter lov om 
socialtilsyn har det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. 
§ 148, stk. 4. 

B    

7.43 Træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen, 
ved underretning om, at en elev har ulovligt skolefravær på 
15 pct. eller derover inden for et kvartal, § 155 c. 

B    
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7.44 Anmodning om ministeriets godkendelse af 
forsøgsordninger, § 184. 

B    

7.45 Indgåelse af aftale om at overtage regionale tilbud 
beliggende i kommunen, § 186. 

B    

8. Undervisningsmiljøloven (nr. 316 af 05-04-2017)  

8.1 Behandling af klager, § 7 a, stk. 2. B    

9. Ungdomsskoleloven (nr. 608 af 28-05-2019) 

9.1 Beslutning om at unge under 14 og over 18 år kan optages i 
ungdomsskolen, § 2, stk. 2. 

I I I B 

9.2 Indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om 
samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler, § 2, stk. 
4. 

I I I B 

9.3 Beslutning om ungdomsskolens indhold, § 3, stk. 2 og 3. I I I B 

9.4 Udarbejde plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed, 
herunder angivelse af lederstillingernes art og antal samt 
antallet af ungdomsskolebestyrelser, § 4. 

I B   

9.5 Ansættelser og afskedigelser, § 6. B    

9.6 Beslutning om oprettelse af fælles ungdomsskolebestyrelse, 
§ 7, stk. 1. 

I I I B 

9.7 Beslutning om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne i 
ungdomsskolebestyrelsen skal have stemmeret, § 7, stk. 3. 

I B   

9.8 Vedtægter, der fastsætter de nærmere regler om 
ungdomsskolebestyrelsens opgaver, § 8, stk. 4. 

I B   

9.9 Behandling af klager over afgørelser, der er truffet af en 
ungdomsskolebestyrelse, § 29. 

 

B    
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10. Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og 
folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og 
afhjælpning i forbindelse med covid-19 (nr. 241 af 19-03-2020) 

 Nødprocedurebekendtgørelsen (nr. 1228 af 22. august 2020) 

10.1 Kompetencen til at iværksætte nødundervisning, når det er 
nødvendigt at hjemsende en hel klasse/skole som følge af 
COVID-19 smitte, delegeres til 
distriktsskolelederen/skoleinspektøren, § 5.  

B    

 

 

 

 


