
Tilpasninger i KL's standardfortegnelser efter ny version af KLE august 2019, november 

2019 samt februar 2020 – herefter KL's standardfortegnelser 1.3 

Emner tilføjet og fjernet KL's standardfortegnelser efter au-
gust 2019 version af KLE: 

Nyt Emne 30.10.50 - Familieretshuset tilføjes til standardfortegnelse 2  

Nye Emner, som ikke tilføjes standardfortegnelserne  

Nyt Emne 17.27.30 Kontaktperson, kommunal ungeindsats er indeholdt af Gruppe 
17.27 – Kommunal ungeindsats, der allerede fremgår af standardfortegnelse 3 

Nyt Emne 27.69.58 Familieret - samarbejde er indeholdt af Gruppe 27.69 – Retssik-
kerhed, der allerede fremgår af standardfortegnelse 13 

Nyt Emne 81.29.08 Nærved-ulykker er indeholdt af Gruppe 81.29 – Arbejdsska-
der/tilskadekomst, der allerede fremgår af standardfortegnelse 7 

Nyt Emne 01.07.10 Udlejning af egen fulde helårsbolig er indeholdt af Gruppe 
01.07 Sommerhusområder, der allerede fremgår af standardfortegnelse 10 

 

Tilføjes kategorier af modtagere på standardfortegnelse 10: ”Kontaktpersoner”   

Under kategorier af modtagere på standardfortegnelse 1, 4, 10 og 13 erstattes 
”Statsforvaltningen” med ”Familieretshuset” 

 

Emner tilføjet og fjernet KL's standardfortegnelser efter no-
vember 2019 version af KLE: 

Ny Gruppe 29.70 Digitale sundhedsydelser tilføjes til standardfortegnelse 9 

 

Nyt Emne 15.18.05 Virksomhedspraktik tilføjes standardfortegnelse 7 

 

Nyt Emne 15.18.15 Nytteindsats tilføjes standardfortegnelse 7 

 

Nyt Emne 15.18.20 Vejledning og opkvalificering tilføjes standardfortegnelse 1 

 

Nyt Emne 15.18.10 Ansættelse med løntilskud tilføjes standardfortegnelse 1  

 

Nyt Emne 15.18.00 Tilbud efter LAB kap. 11-14 i almindelighed tilføjes standard-

fortegnelse 1 og 7 

 

Emne 15.20.04 Virksomhedspraktik og nytteindsats fjernes fra standardforteg-

nelse 7 
 

Nye Emner, som ikke tilføjes standardfortegnelserne  

http://www.kle-online.dk/emneplan/30/#_30.10.50
http://www.kle-online.dk/emneplan/17/#_17.27.30
http://www.kle-online.dk/emneplan/17/#_17.27
http://www.kle-online.dk/emneplan/17/#_17.27
http://www.kle-online.dk/emneplan/27/#_27.69.58
http://www.kle-online.dk/emneplan/27/#_27.69
http://www.kle-online.dk/emneplan/27/#_27.69
http://www.kle-online.dk/emneplan/81/#_81.29.08
http://www.kle-online.dk/emneplan/81/#_81.29
http://www.kle-online.dk/emneplan/81/#_81.29
http://www.kle-online.dk/emneplan/01/#_01.07.10
http://www.kle-online.dk/emneplan/01/#_01.07
http://www.kle-online.dk/emneplan/29/#_29.70
http://www.kle-online.dk/emneplan/15/#_15.18.05
http://www.kle-online.dk/emneplan/15/#_15.18.15
http://www.kle-online.dk/emneplan/15/#_15.18.20
http://www.kle-online.dk/emneplan/15/#_15.18.10
http://www.kle-online.dk/emneplan/15/#_15.18.00
http://www.kle-online.dk/emneplan/15/#_15.20.04


Nyt Emne 15.00.30 Opfølgning på kommunernes beskæftigelsesindsats er inde-
holdt af Gruppe 15.00 – Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsat-
sen, der allerede fremgår af standardfortegnelse 1 

 

Nyt Emne 09.17.78 Anlæg til forbrænding af husdyrgødning er indeholdt af Gruppe 
09.17 – Husdyrbrug, der allerede fremgår af standardfortegnelse 8 

  
Gruppe 17.27 Uddannelsesvejledning skifter navn til Kommunal ungeindsats på for-
tegnelse 3 

Emner tilføjet KL's standardfortegnelser efter februar 2020 
version af KLE: 

 
Nye Emner, som ikke tilføjes standardfortegnelserne  

Nyt Emne 32.03.44 Seniorpension er indeholdt af Gruppe 32.03 – Sociale Pensioner, der al-
lerede fremgår af standardfortegnelse 14 

Nyt Emne 01.07.15 Erhvervelse af fast ejendom er indeholdt af Gruppe 01.07 Sommerhus-
områder, der allerede fremgår af standardfortegnelse 10 

Nyt Emne 05.13.30 Selvkørende motorkøretøjer er indeholdt af Gruppe 05.13 Færdselsregu-
lering/trafiksikkerhed, der allerede fremgår af standardfortegnelse 5 

http://www.kle-online.dk/emneplan/15/#_15.00.30
http://www.kle-online.dk/emneplan/15/#_15.00
http://www.kle-online.dk/emneplan/15/#_15.00
http://www.kle-online.dk/emneplan/09/#_09.17.78
http://www.kle-online.dk/emneplan/09/#_09.17
http://www.kle-online.dk/emneplan/09/#_09.17
http://www.kle-online.dk/emneplan/32/#_32.03.44
http://www.kle-online.dk/emneplan/32/#_32.03
http://www.kle-online.dk/emneplan/01/#_01.07.15
http://www.kle-online.dk/emneplan/01/#_01.07
http://www.kle-online.dk/emneplan/01/#_01.07
http://www.kle-online.dk/emneplan/05/#_05.13.30
http://www.kle-online.dk/emneplan/05/#_05.13
http://www.kle-online.dk/emneplan/05/#_05.13

