
 
 

 
 

 

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 

 

14. maj 2014 

 

 

Det statslige delloft for driftsudgifter tager afsæt i udgifterne på finansloven for 

2013 under driftsloftet, som samlet set udgør 184,0 mia. kr., jf. bilag 1. Inkl. kor-

rektioner for ændret skøn for EU-bidraget og opsplitning af konti på Forsvarsmi-

nisteriets og Transportministeriets område udgør 2013-udgangspunktet 184,9 mia. 

kr., jf. tabel 1.  

 
 

Tabel 1 
Fastsættelse af 2013-udgangspunkt for det statslige  delloft for driftsudgifter 

(mia. kr.)  2013 

Udgifter på FL13 under driftsloft, jf. tabel 2  184,0 

Ændret skøn for EU-bidrag  1,1 

Opsplitning af drift og anlæg: forsvar  -1,7 

Opsplitning af drift og anlæg: vej og bane  1,6 

I alt   184,9 

 
 

  

Ændret skøn for EU-bidraget 
orsigtig teks t 

EU’s ændringsbudget indebærer en stigning i udgifterne til EU- og momsbidraget 

med 1,1 mia. kr. i 2013 i forhold til budgetteringen på finansloven for 2013. Det 

justerede skøn er indarbejdet i grundlaget for KP13. De højere udgifter i 2013 har 

ingen betydning for skønnene over EU-bidragene i 2014-17, som danner ud-

gangspunkt for fastsættelsen af udgiftslofterne.  

 

Opsplitning af drift og anlæg 

Det fremgår af forsvarsforliget 2013-2017, at:  

 

”Af hensyn til gennemsigtigheden i forsvarets økonomi gennemføres fra Finanslov 2014 

en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på ca. 16 nye hovedkonti.”  

 

Som konsekvens heraf skal anlægsudgifterne på Forsvarsministeriets område ikke 

længere figurere på driftsrammen og skal derfor flyttes ud af udgiftslofterne. Dette 

reducerer udgangspunktet for loftfastsættelsen med 1,7 mia. kr. i 2013.  

 

Derudover foretages en opsplitning af en række konti på Transportministeriets 

område, så udgifterne til drifts- og vedligeholdelse af vejnettet og jernbanen hen-

føres til udgiftslofterne. Dette påvirker fastsættelsen af udgiftslofter i Forslag til 

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 

med 1,6 mia. kr. i 2013.  
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Tabel 1 
Delloft for drift 

Hovedkonto 
 
 

 
Navn 

 
Mio. kr. 
(2013-
priser) 

§05.11.01 Departementet 88,2 

§05.11.02 Særlige regeringsinitiativer 0,0 

§05.11.03 Vederlag og repræsentationstillæg til ministre 30,9 

§05.11.05 Tilskud 0,5 

§05.11.79 Reserver og budgetregulering 0,0 

§05.12.03 Rigsombudsmanden i Grønland 11,1 

§05.12.51 Rigsombudsmanden på Færøerne 10,3 

§06.11.01 Udenrigstjenesten 1.811,4 

§06.11.02 Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandska bet 0,0 

§06.11.04 Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakon ference (COP15) 0,0 

§06.11.05 Indtægter fra borgerserviceydelser -55,0 

§06.11.11 Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationa le 38,5 

§06.11.12 Dansk Institut for Internationale Studier 27,1 

§06.11.15 Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og  institutioner 39,7 

§06.11.19 Bilateralt naboskabsprogram 0,0 

§06.11.79 Reserver og budgetregulering 0,0 

§06.21.01 Nordisk Ministerråd  142,9 

§06.22.01 Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Na tioner 324,1 

§06.22.03 Øvrige organisationer 255,4 

§06.22.05 Den Europæiske Investeringsbank -0,1 

§06.31.79 Reserver 132,3 

§06.32.01 Udviklingslande i Afrika 2.561,0 

§06.32.02 Udviklingslande i Asien og Latinamerika 1.473,0 

§06.32.04 Personelbistand 351,0 

§06.32.05 Danidas erhvervsindsatser 492,0 

§06.32.06 Blandede kreditter 0,0 

§06.32.07 Lånebistand -21,0 

§06.32.08 Øvrig bistand  660,6 

§06.32.10 Overgangsbistand til vestlige Balkan  0,0 

§06.32.11 Naboskabsprogram  200,0 

§06.33.01 Bistand gennem civilsamfundsorganisationer  1.053,0 

§06.34.01 Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. 813,0 

§06.35.01 Forskning og oplysning i Danmark mv.  431,6 

§06.35.02 International udviklingsforskning 60,0 

§06.36.01 De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) 496,2 

§06.36.02 De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) 165,0 

§06.36.03 HIV/AIDS, Befolknings- og Sundhedsprogrammer 565,0 

§06.36.04 FN programmer for landsbrugsudvikling 0,0 

§06.36.05 Globale Miljøprogrammer 0,0 

§06.36.06 FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multila terale bidrag 141,7 

§06.37.01 Verdensbankgruppen 770,8 

§06.37.02 Regionale udviklingsbanker 7,0 

§06.37.03 Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiative r og øvrige fonde 557,3 

§06.37.04 Bistand gennem Den europæiske Union (EU) 601,9 

§06.38.01 Multilateral regional- og genopbygningsbistand 0,0 

§06.38.02 Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed  0,0 
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§06.38.03 Diverse multilaterale bidrag 0,0 

§06.39.01 Generelle bidrag til internationale humanitære orga nisationer 615,0 

§06.39.02 Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser  0,0 

§06.39.03 Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvari ge kriser 885,0 

§06.41.02 Eksportstipendiater 43,4 

§06.41.03 Særlige eksportfremmetilskud  52,8 

§07.11.01 Departementet 186,2 

§07.11.02 Effektivisering af offentlige institutioner 81,3 

§07.11.08 DREAM-Gruppen 1,6 

§07.11.79 Reserver og budgetregulering 6,2 

§07.12.01 Digitaliseringsstyrelsen 136,7 

§07.12.03 Fonden for Velfærdsteknologi  20,9 

§07.12.04 Fremme af digital forvaltning 48,4 

§07.12.05 Netværkssamfundet  23,1 

§07.12.06 Borger.dk 51,2 

§07.12.07 Digital signatur 31,8 

§07.13.01 Statens Administration 48,5 

§07.13.05 Fleksjobordning i staten mv. 0,0 

§07.13.06 Barselsfonden  374,9 

§07.13.07 Flere EUD-elever i staten 0,0 

§07.13.40 Regulering vedr. tipsfonde 341,8 

§07.13.41 Renteindtægter mv. -0,1 

§07.13.42 Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A /S 0,0 

§07.14.01 Moderniseringsstyrelsen  161,3 

§07.14.03 Personalepolitiske initiativer 0,0 

§07.14.04 Ledelsespolitiske initiativer 6,2 

§07.14.11 Statens Center for Kompetenceudvikling 19,0 

§07.14.12 Udviklings- og omstillingsfonden 0,0 

§07.14.15 Kompetencefonden 41,6 

§07.14.16 Initiativer vedr. kompetenceudvikling 0,0 

§07.14.18 Fonden til udvikling af statens arbejdspladser 21,2 

§07.14.21 Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftale rne 0,0 

§07.14.22 Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaft alerne 0,0 

§07.14.31 Europa-Parlamentet 0,7 

§07.14.35 Lønforskud 0,1 

§07.14.37 Udlånte statstjenestemænd 0,0 

§07.17.01 Statens It 328,8 

§07.18.03 
 

 
Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til unde rvisning of folkeoplysning, op-
lysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål 0,0 

§07.18.09 Kulturministeriets fond til humanitære og almennytt ige formål 0,0 

§07.18.13 Administration af tipsfonde 0,0 

§07.18.14 Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv . 0,0 

§07.18.15 Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. 0,0 

§07.18.16 
 

 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregåen de Uddannelsers fond til 
forskningsformål 0,0 

§07.18.17 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 0,0 

§07.18.18 Miljøministeriets fond til friluftsliv 0,0 

§07.18.19 Social- og Integrationsministeriets fond til social e formål 0,0 

§07.31.01 Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre  3.624,1 

§07.31.03 Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med  nedlæggelse af bonuspuljen 0,0 

§07.31.04 Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med l iberalisering af spilleområdet 38,1 

§07.32.11 Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre 624,1 
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§07.32.12 Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med  nedlæggelse af bonuspuljen 8,2 

§07.32.13 Tilskud til projekter på Færøerne 0,0 

§07.51.11 Bidrag til EU vedrørende moms og BNI 17.875,0 

§08.11.01 Departementet 180,5 

§08.11.02 Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet 0,0 

§08.11.79 Reserver og budgetregulering 28,4 

§08.21.01 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  192,9 

§08.21.02 Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrug erstyrelsen -5,0 

§08.21.03 Tilskud til Dansk Varefakta Nævn 0,7 

§08.21.04 Forbrugerrådet  18,0 

§08.21.12 Udbudsportalen 0,0 

§08.21.20 Erhvervsstyrelsen  389,4 

§08.21.23 LæsInd-tilskudsordning 0,0 

§08.21.24 Teleklagenævnet 0,0 

§08.21.25 Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen -13,6 

§08.21.31 Vejnings- og målingsfonden 0,0 

§08.21.41 Patent- og Varemærkestyrelsen  0,0 

§08.21.79 Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden 0,0 

§08.22.41 Sikkerhedsstyrelsen  14,3 

§08.22.42 Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. 3,0 

§08.22.43 Akkreditering 4,8 

§08.22.45 Fyrværkerisikkerhed 0,0 

§08.23.01 Finanstilsynet 0,0 

§08.31.02 Forskellige tilskud 0,0 

§08.31.05 Tilskud til standardisering mv. 24,9 

§08.31.06 Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland 56,7 

§08.31.78 Reserver og budgetregulering på overførselsrammen 0,0 

§08.32.04 Markedsmodningsfonden 128,2 

§08.32.05 Grøn vækst-initiativ 0,0 

§08.32.07 Program for brugerdreven innovation 0,0 

§08.32.08 Iværksætteri- og innovationsinitiativer 15,3 

§08.32.09 Væksthusene og grønt iværksætterhus 19,1 

§08.32.10 Design 16,9 

§08.32.11 Kultur- og oplevelsesøkonomi 2,4 

§08.32.12 Byggeri 0,0 

§08.32.14 Hjemmeservice 14,4 

§08.32.15 Reserve til grøn omstillingsfond 40,0 

§08.33.15 Vækstfonden  33,6 

§08.33.16 Eksport Kredit Fonden* -29,8 

§08.33.19 Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteo rdninger -0,1 

§08.33.20 Værftsstøtte 0,0 

§08.33.21 Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder 0,0 

§08.33.22 Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Stat ens Administration) -0,1 

§08.34.01 Markedsføring af Danmark 8,0 

§08.34.02 Turismeinitiativer  117,9 

§08.34.03 Danmarks deltagelse i verdensudstillinger 0,0 

§08.35.01 Regionaludvikling mv. 18,2 

§08.35.04 Europæiske Socialfond - programperiode 1994-1999 0,0 

§08.35.05 Europæiske Socialfond - programperiode 2000-2006  0,0 

§08.35.06 Regional erhvervsudvikling 0,0 

§08.71.01 Søfartsstyrelsen  271,2 

§08.71.02 Den Maritime Havarikommission 4,1 
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§08.71.04 Det Statslige Lodsvæsen 0,0 

§08.71.11 Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. 2,3 

§08.71.15 Forskellige tilskud 5,1 

§09.11.01 Departementet  200,0 

§09.11.02 Landsskatteretten 69,1 

§09.11.21 Klagegebyr 0,0 

§09.11.51 Retssager mv. 69,7 

§09.11.79 Reserver og budgetregulering 0,0 

§09.21.01 SKAT  5.143,5 

§09.21.02 Spillemyndigheden  3,8 

§09.21.05 Godtgørelser mv. 130,8 

§09.21.10 Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige f oreninger 156,8 

§09.21.79 Reserver og budgetregulering 2,2 

§09.22.25 Forsøgsordning for socialt udsatte grupper 0,0 

§10.11.01 Departementet  165,7 

§10.11.21 De Økonomiske Råd 28,1 

§10.11.31 CPR-administrationen 0,0 

§10.11.41 Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut 0,0 

§10.11.42 AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner 35,4 

§10.11.45 Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale o g regionale område 0,0 

§10.11.51 Partistøtte 105,1 

§10.11.79 Reserver og budgetregulering -0,8 

§10.13.01 Regional statsforvaltning 442,4 

§10.13.03 Børnesagkyndige undersøgelser 13,1 

§10.13.04 Børneloven m.v. 6,9 

§10.13.06 Værgevederlag 5,9 

§10.21.15 
 

 
Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige u ndervisningslokaler i folke-
skolerne 0,0 

§10.21.24 Tilskud til færgedrift  2,1 

§10.21.25 Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i k ommuner 0,0 

§10.21.76 
 

 
Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunal e og Regionale Lønda-
takontor 12,5 

§10.51.01 Danmarks Statistik  270,2 

§11.11.01 Departementet  248,6 

§11.11.05 Retshjælpsinstitutioner mv. 21,0 

§11.11.11 Civilstyrelsen  91,2 

§11.11.12 Opsøgende retshjælp 2,6 

§11.11.31 Retslægerådet 11,0 

§11.11.51 Politiklagemyndigheden 20,8 

§11.11.52 Flygtningenævnet 64,9 

§11.11.53 Udlændingenævnet 15,1 

§11.11.61 Datatilsynet 22,3 

§11.11.71 Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistand sværger 0,6 

§11.11.79 Reserver og budgetregulering 58,9 

§11.21.21 Strafferetspleje mv.  473,1 

§11.23.01 Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.  8.298,5 

§11.23.03 Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab  mv. 125,6 

§11.23.04 Den Centrale Anklagemyndighed  297,2 

§11.23.05 Politiklagenævn 0,0 

§11.23.06 Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning  27,0 

§11.23.13 Det Kriminalpræventive Råd 8,2 

§11.23.14 Rådet for Sikker Trafik 16,3 
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§11.23.15 Udlændingesager 47,5 

§11.23.16 Politiets Efterretningstjeneste  559,6 

§11.31.01 Direktoratet for Kriminalforsorgen  143,4 

§11.31.03 Kriminalforsorgen i anstalter og frihed  2.863,4 

§11.41.01 Domstolsstyrelsen 72,4 

§11.41.02 Retterne  1.614,4 

§11.41.04 Procesbevillingsnævnet 17,5 

§11.41.05 Tinglysning 105,2 

§11.42.01 Sagsgodtgørelser mv. 88,4 

§11.42.02 Fri proces og udgifter til advokathjælp 465,4 

§11.42.03 Erstatninger 2,8 

§11.51.01 Udlændingestyrelsen 217,7 

§11.51.10 Digitaliseringsinitiativer 47,7 

§11.51.11 Det fælles europæiske visuminformationssystem 6,5 

§11.51.20 Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet  332,2 

§11.51.22 Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.  678,2 

§11.51.23 Tilskud og samarbejdspartnere  19,7 

§11.51.24 Medlemsbidrag til internationale organisationer sam t transporter til Danmark 16,5 

§11.51.25 Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til  hjemlandet 0,0 

§11.51.26 Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylce ntre mv. 218,8 

§11.51.79 Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvand rere 28,2 

§12.11.01 Departementet  153,5 

§12.11.10 Forsvarsministeriets Interne Revision  9,8 

§12.11.79 Reserver og budgetregulering -3,8 

§12.21.01 Forsvarskommandoen  20.643,7 

§12.21.03 Hjemmeværnet  489,3 

§12.21.20 Forsvarets Efterretningstjeneste  589,6 

§12.22.01 Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v.  260,9 

§12.22.11 Bidrag til internationalt finansieret NATO-invester ingsprogram 139,2 

§12.31.01 Farvandsvæsenet 0,0 

§12.41.01 Redningsberedskabet  492,4 

§12.41.03 Beredskabsforbundet  13,5 

§12.51.01 Militærnægteradministrationen  0,0 

§14.11.01 Departementet 59,2 

§14.11.02 Ejendomsoplysninger mv. 7,9 

§14.11.03 Indtægter i relation til Huseftersynsordningen -0,1 

§14.11.04 Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) -1,4 

§14.11.05 Omstillingsinitiativer mv. 2,0 

§14.11.79 Reserver og budgetregulering 7,0 

§14.51.04 Administrationsgebyr vedrørende almene boliger -16,2 

§14.51.08 Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfo rnyelse 0,0 

§14.51.11 Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper 22,4 

§14.51.12 Boliger til yngre fysisk handicappede 0,0 

§14.51.13 Tilskud til opførelse af boliger til demente 0,0 

§14.51.16 Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgift er 2,0 

§14.51.36 Grundkapital 0,0 

§14.51.50 Boligsocialt Udviklingscenter  2,7 

§14.51.51 Støtte til boligsocial indsats  63,4 

§14.51.52 Støtte til startboliger til unge  40,0 

§14.51.53 Lige muligheder  0,0 

§14.51.55 Indsats i ghettoområder  26,3 

§14.51.56 Indsats i udsatte boligområder 15,0 
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§14.51.61 Forsøg i det almene boligbyggeri 10,8 

§14.51.62 Energibesparelser i den almene boligsektor  20,0 

§14.51.78 Afskrivninger på lån til almene boliger mv. 17,9 

§14.52.01 Støtte til andelsboliger 0,0 

§14.52.02 Støtte til private ungdomsboliger 0,0 

§14.52.03 Støtte til privat udlejningsbyggeri 0,0 

§14.52.04 Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger -0,9 

§14.52.05 Støtte til friplejeboliger 81,3 

§14.52.06 Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytn ing til friplejeboliger 9,0 

§14.52.12 Rentebidrag til andelsboliger 0,0 

§14.52.21 Refusion vedrørende kommunal anvisningsret  0,0 

§14.52.78 Afskrivninger på lån til private boliger mv. 0,1 

§14.53.01 Byfornyelse  273,5 

§14.53.02 Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder 0,0 

§14.53.04 Rentesikring til sanering 0,0 

§14.53.05 Saneringslån og saneringstilskud -1,0 

§14.53.06 Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder 0,0 

§14.53.11 Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og b oliger 5,0 

§14.53.12 Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse  5,3 

§14.53.78 Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. 1,0 
 
§14.54.11 
 

Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udvikli ngen af almene boliger til sær-
ligt udsatte grupper 0,0 

§14.54.12 Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk han dicappede 0,0 

§14.54.18 
 

 
Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af b oliger til personer med 
handicap 0,0 

§14.54.52 Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge 0,0 

§14.54.61 Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyg geri 0,0 

§14.54.62 Hensættelse vedrørende energibesparelser i den alme ne boligsektor 0,0 

§14.55.02 Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsbo liger 0,0 

§14.55.05 Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger 0,0 

§14.55.06 
 

 
Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af se rvicearealer i tilknytning til fri-
plejeboliger 0,0 

§14.55.21 Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal  anvisningsret 0,0 

§14.56.01 Hensættelse vedrørende byfornyelse 0,0 

§14.56.04 Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering 0,0 

§14.56.06 Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringssarbejder 0,0 

§14.56.08 Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig k varterløftsindsats 0,0 

§14.56.09 Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsat s 0,0 

§14.56.11 
 

 
Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedr ørende byfornyelse og bo-
liger 0,0 

§14.56.12 Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrøren de byfornyelse 0,0 

§14.61.01 Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder 8,4 

§14.61.02 Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigel se 0,0 

§14.61.03 Indsats vedrørende socialt belastede områder 0,0 

§14.61.04 Bypolitiske initiativer  0,0 

§14.61.05 Etablering af lokale integrationspartnerskaber  0,0 

§14.61.06 Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.  0,0 

§14.71.01 Støtte til udvikling af landdistrikterne under Land distriktsprogrammet 52,2 

§14.71.02 Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fisk eriudviklingsprogrammet 8,0 

§14.71.03 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne  22,7 

§14.71.04 Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udk antsområderne 0,0 

§14.71.78 Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. 1,0 
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§15.11.01 Departementet  152,5 

§15.11.02 Støtte til foreninger mv. 0,1 

§15.11.03 Socialministeriets Tilskudskontor 0,0 

§15.11.04 Psykolognævnet 1,4 

§15.11.05 Koncernfælles funktioner 46,1 

§15.11.07 Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvi rksomhed 0,0 

§15.11.08 Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indva ndrere og flygtninge 0,0 

§15.11.20 Rådet for socialt udsatte 6,3 

§15.11.21 Ankestyrelsen 136,5 

§15.11.23 Børnerådet 7,6 

§15.11.24 Det Centrale Handicapråd 5,5 

§15.11.28 Pensionsstyrelsen 77,8 

§15.11.30 Socialstyrelsen 154,7 

§15.11.31 Rådgivning og udredning 138,8 

§15.11.32 Familiestyrelsen 0,0 

§15.11.33 Gebyr ved ansøgning om navneændringer -8,7 

§15.11.34 Parrådgivning 2,5 

§15.11.40 Videnscentre  0,0 

§15.11.41 Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet  0,0 

§15.11.43 Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssyste m 0,0 

§15.11.50 Udvikling af pensionsberegner 6,0 

§15.11.55 Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. 0,0 

§15.11.62 Foreninger mv. 2,1 

§15.11.63 Udlånte tjenestemænd 0,0 

§15.11.79 Reserver og budgetregulering** 145,4 

§15.13.01 SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 44,6 

§15.13.02 Center for selvmordsforskning  3,8 

§15.13.04 Center for frivilligt socialt arbejde  9,5 

§15.13.07 Frivilligrådet 3,3 

§15.13.08 Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning 0,0 

§15.13.11 Omstillingsinitiativer mv.  15,8 

§15.13.15 Frivilligt socialt arbejde  52,6 

§15.13.20 Indsats for og forebyggelse af børn og unges social e problemer 0,0 

§15.13.21 Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering  16,0 

§15.13.22 Mere viden om mennesker med handicap 5,1 

§15.13.23 Rammebeløb til handicappede mv.  13,7 

§15.13.24 Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemme re veje 0,0 

§15.13.25 Den Fælles Tolkeløsning  43,0 

§15.13.28 Frivilligt arbejde inden for det sociale felt  43,8 

§15.13.29 Fonden Socialøkonomi  0,0 

§15.13.30 Tilskud til Livslinien  5,8 

§15.13.31 Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddan nelser 1,8 

§15.13.32 Behandling af overgreb  0,0 

§15.13.35 Informations- og oplysningskampagne om demens  0,0 

§15.13.36 Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse  0,0 

§15.13.37 Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente  0,0 

§15.13.40 Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse  0,0 

§15.13.42 Evaluering af det sociale område  0,0 

§15.13.43 Genoptræning  0,0 

§15.13.49 Fountain House 0,0 

§15.13.50 Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet 0,0 

§15.13.51 Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 0,0 
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§15.13.56 Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale  område 0,0 

§15.14.11 Efteruddannelse  0,8 

§15.14.12 Udvikling af efteruddannelse  0,0 

§15.14.14 Handlekraftig indsats  5,5 

§15.14.15 Udvikling og etablering af børnehuse  11,0 

§15.14.16 Forebyggelsesstrategi og inklusion  10,3 

§15.15.04 Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner -13,4 

§15.16.01 Reservation til anbringelsesreformen  28,2 

§15.23.07 Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande  1,9 

§15.25.06 Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasni ng 0,0 

§15.25.09 Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Refo rm 19,7 

§15.25.10 Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- o g forældrepålægget 0,0 

§15.25.11 Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb  mv. 20,0 

§15.31.04 Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgift er 4,0 

§15.44.10 Udgifter til advokatbistand 14,6 

§15.64.04 Center for Ligebehandling af Handicappede 0,0 

§15.64.05 Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet  10,8 

§15.64.07 Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede b ørn, unge og deres forældre 11,6 

§15.64.08 Styrket indsats på botilbud mv.  0,0 

§15.64.10 Undervisning af døvblinde  1,2 

§15.64.11 Døvefilm  7,3 

§15.64.12 Sociale teknologier for mennesker med funktionsneds ættelser 5,1 

§15.64.13 Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med hand icap 3,9 

§15.64.15 Fribefordring af handicappede mv.  3,6 

§15.64.17 Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud  0,0 

§15.64.18 Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mo d handicappede 0,0 

§15.64.42 Tilbud til demente og andre svage ældre  0,0 

§15.64.50 Tilskud til organisationer, foreninger og instituti on 6,4 

§15.72.01 Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. 504,8 

§15.72.02 Kofoeds Skole  37,3 

§15.72.03 Møltrup Optagelseshjem  9,1 

§15.73.01 Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgift er 0,4 

§15.74.01 Styrket indsats over for personer udsat for seksuel le overgreb 0,0 

§15.74.09 Psykologbehandling til seksuelt misbrugte  4,1 

§15.74.10 Sociale tilbud til personer med sindslidelser  51,6 

§15.74.11 Akutte tilbud til sindslidende  0,0 

§15.74.12 Styrkelse af socialpsykiatrien  2,0 

§15.74.13 Sundhed til socialt udsatte  0,0 

§15.74.14 Styrket indsats for sindslidende  37,4 

§15.74.15 Psykiatriaftale 2011-2014 87,2 

§15.75.02 Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd   0,0 

§15.75.04 Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge  mv. 0,0 

§15.75.06 Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet  0,0 

§15.75.07 Midlertidig genhusning af Danner 0,0 

§15.75.09 National civilsamfundsstrategi 26,4 

§15.75.10 Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepo litiske område  26,5 

§15.75.11 Lige Muligheder  0,0 

§15.75.12 Støtte til kvinder på vej ud af prostitution 6,4 

§15.75.13 Handleplan for hjemløse  0,0 

§15.75.16 Center for Rusmiddelforskning  10,9 

§15.75.18 Forstærket indsats over for kriminelle og kriminali tetstruede unge 5,2 

§15.75.19 Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte  0,0 
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§15.75.20 Centrale initiativer i forbindelse med styrket inds ats mod ungdomskriminalitet 9,9 

§15.75.21 Hjemløsestrategi  3,0 

§15.75.22 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder  0,0 

§15.75.23 Aktivitetstilbud på væresteder mv.  3,0 

§15.75.25 Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg  0,0 

§15.75.26 Pulje til socialt udsatte grupper  119,8 

§15.75.27 Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd  11,0 

§15.75.28 Social aktivering af socialt udsatte grupper mv.  0,0 

§15.75.29 Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper 0,0 

§15.75.30 Pulje til ældre- og pensionsområdet  37,0 

§15.75.31 Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre  0,0 

§15.75.32 Med familien i centrum  0,0 

§15.75.34 Forældreprogrammer m.v.  0,0 

§15.75.35 Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danma rk 14,6 

§15.75.36 Negativ social arv  0,0 

§15.75.37 Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 å r 0,0 

§15.75.38 Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp  0,0 

§15.75.39 Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojek ter på hjemmehjælpsområdet 2,6 

§15.75.40 Udvikling af bedre ældrepleje  0,0 

§15.75.41 Initiativer vedrørende kvalitetsreformen  0,0 

§15.75.42 Pulje vedrørende sikrede pladser  0,0 

§15.75.44 Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af ef terværnsindsatsen 24,8 

§15.75.45 Én indgang for alle børn 5,1 

§15.75.50 Tilskud til organisationer og foreninger mv. på bør neområdet 7,0 

§15.75.51 Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation  0,0 

§15.75.52 Faglige kvalitetsoplysninger 0,0 

§15.75.60 Tilskud til organisationer og foreninger mv. på æld re- og pensionsområdet 0,0 

§15.75.70 Tilskud til organisationer og foreninger mv. på omr ådet for socialt udsatte 3,7 

§15.75.71 Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på ud satteområdet 0,0 

§15.75.72 Det Fælles Ansvar II  0,0 

§15.75.73 Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. 78,9 

§15.75.74 Overgangsordning  62,1 

§15.75.75 Udviklingsinitiativer  57,4 

§15.75.77 National handlingsplan om demens 4,2 

§15.75.78 Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp 6,6 

§15.75.79 Tilskud til frivillige organisationers sociale inds atser 0,0 

§15.76.24 Rollemodeller og frivillig integrationsindsats  0,0 

§15.76.26 Særlig indsats for børn og unge  8,5 

§15.77.01 Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge  32,5 

§15.77.02 Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatse n 11,0 

§15.77.03 Styrket indsats over for kvinder og familier med et nisk minoritetsbaggrund 2,0 

§15.77.04 Formidling af viden  0,0 

§15.77.05 Opkvalificering af kommuner mv. 1,0 

§15.77.06 Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering 2,0 

§15.77.07 Tilskud til det frivillige integrationsarbejde  27,0 

§15.77.08 Styrket informationsindsats i forhold til repatrier ingsordningen 0,0 

§15.77.14 Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningsl iv 0,0 

§15.77.16 Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpas sede unge 0,0 

§15.77.17 Forældreuddannelse  0,0 

§15.77.19 Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge  og indvandrere 0,0 

§15.77.20 Venskabsfamilier og lektiehjælp  0,0 

§15.77.21 Den frivillige integrationsindsats  0,0 
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§15.78.01 Grundtilskud 401,4 

§15.78.02 Hjælp til repatriering*** 70,5 

§16.11.01 Departementet  146,6 

§16.11.11 Sundhedsstyrelsen  233,6 

§16.11.14 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark 0,0 

§16.11.15 National Sundheds-IT  0,0 

§16.11.16 Lægemiddelstyrelsen 0,0 

§16.11.21 Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 0,0 

§16.11.22 Patientombuddet 15,7 

§16.11.25 Patientskadeankenævnet 0,0 

§16.11.26 Erstatninger vedrørende lægemiddelskader 52,4 

§16.11.27 Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af 1,7 

§16.11.28 Lægemiddelskadeankenævnet 0,0 

§16.11.29 Erstatninger til Boneloc-patienter 0,0 

§16.11.40 Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationa le Videnskabsetiske Komité 10,2 

§16.11.41 Det Etiske Råd 0,0 

§16.11.42 Den Nationale Videnskabsetiske Komite 0,0 

§16.11.51 Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen 10,4 

§16.11.52 Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen 23,2 

§16.11.61 Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 27,5 

§16.11.71 Informations- og uddannelsesaktiviteter for patient rådgivere 0,0 

§16.11.79 Reserver og budgetregulering -337,4 

§16.11.79 Reserver og budgetregulering 0,0 

§16.21.02 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse  45,0 

§16.21.03 Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsat te 0,0 

§16.21.04 Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre r essourcestærke børn og unge 0,0 

§16.21.05 Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourc es 36,3 

§16.21.06 Forebyggelse af ludomani  8,3 

§16.21.07 Styrket pårørendeindsats  9,8 

§16.21.10 Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge   4,1 

§16.21.11 Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt u dsatte 4,0 

§16.21.12 Pulje til børn og unge med kronisk sygdom  3,0 

§16.21.13 Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge  7,2 

§16.21.14 Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for uds atte gravide 4,6 

§16.21.30 Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket g raviditet mv. 0,0 

§16.21.31 
 

 
Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske 
minoriteter og unge 10,5 

§16.21.32 Forskellige tilskud  0,0 

§16.21.33 Kvalificering af træningstilbud til svært handicapp ede børn og unge 0,0 

§16.21.36 
 

 
Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alk oholkampagner og styrket 
behandlingsindsats mod alkoholmisbrug 0,0 

§16.21.38 Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ve d 7,3 

§16.21.46 Forebyggelse af astma hos børn  5,5 

§16.21.47 Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsat s 0,0 

§16.21.49 
 

 
Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge  med særligt fokus på ud-
satte familier 0,0 

§16.21.50 Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter  3,6 

§16.21.51 Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de h årdest belastede stofmisbrugere 0,0 

§16.21.52 
 

 
Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for  at medvirke til imødegåelse af 
narkotikaproblemer på Vesterbro i København 0,0 

§16.21.53 Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper   0,0 

§16.21.54 Tilskud til Julemærkehjem  3,5 
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§16.21.55 Tilskud til Sex & Sundhed  2,1 

§16.21.56 
Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessyste-
met 0,0 

§16.21.57 
 

 
Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieam-
bulatoriefunktioner 31,6 

§16.21.58 Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt s vært overvægtige voksne 0,0 

§16.21.59 
 

 
Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelpro jekter for gruppen af so-
cial udsatte stof- og alkoholdmisbrugere 0,0 

§16.21.63 Behandling med lægeordineret heroin  66,0 

§16.21.64 Modelkommuneprojekt om unge og narko  0,0 

§16.21.65 Forsøg med sundhedsrum  9,2 

§16.21.66 Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner- modellen” 4,2 

§16.21.67 
 

 
Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forb indelse med oprettelse og drift 
af stofindtagelsesrum 10,0 

§16.31.03 Videreuddannelse af medicinsk personale  58,9 

§16.31.04 Efteruddannelse af praktiserende læger 0,0 

§16.31.11 Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap 5,8 

§16.33.01 Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhe d 12,6 

§16.33.02 Videns- og forskningscenter for alternativ behandli ng 0,0 

§16.33.03 Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling 0,0 

§16.33.04 Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforsknin g 0,0 

§16.33.05 Analyse- og oplysningsvirksomhed  2,4 

§16.33.06 Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelater ede 0,0 

§16.33.07 Forskning i almen praksis 7,6 

§16.33.08 Pulje til forskning i slidgigt  0,0 

§16.33.09 Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivni ng 0,0 

§16.33.10 Diætpræparater 0,0 

§16.33.16 Nationalt Videnscenter for Demens  4,7 

§16.33.31 IARC 9,0 

§16.35.01 Statens Serum Institut  62,3 

§16.35.02 Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT  148,7 

§16.43.01 Sygesikring af søfarende 0,0 

§16.43.03 Sygesikring i øvrigt 270,4 

§16.45.01 Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag -62,5 

§16.45.03 Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erst atninger 62,5 

§16.51.02 Tilskud til Region Hovedstaden  34,4 

§16.51.03 Tilskud til forskningsopgaver  66,0 

§16.51.04 Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter  0,0 

§16.51.05 Pulje til NSF-patienter 0,0 

§16.51.06 Forgiftningsrådgivning  9,2 

§16.51.07 Styrkelse af sundhedsberedskabet  0,0 

§16.51.08 Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet 0,0 

§16.51.09 Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknolog i 0,0 

§16.51.10 Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan fo r psykiatri 85,8 

§16.51.11 Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygeh us 0,0 

§16.51.12 Sektorprogrammer m.v. 0,0 

§16.51.13 Pulje til bygningsmæssige forbedringer på forenings ejede specialsygehuse 0,0 

§16.51.14 "Lær at leve med" - program for angst og depression   1,5 

§16.51.15 Pulje til centrale initiativer i psykiatrien  12,7 

§16.51.16 Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter  3,4 

§16.51.17 Diverse tilskud  21,6 

§16.51.18 Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter m ed hjerneskade 41,9 

§16.51.19 Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade  25,7 
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§16.51.20 Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostru p 12,7 

§16.51.21 Transplantationsvirksomhed m.v. 6,0 

§16.51.22 
 

 
Pulje til facilitering af løsninger på det præhospi tale område mv. i udkantsområ-
der med store afstande 95,7 

§16.51.24 Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk så rede veteraner 4,9 

§16.51.25 Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i p sykiatrien 17,6 

§16.51.26 Pulje til fremme af unges mentale sundhed 5,0 

§16.51.27 Pulje til behandling til svært overvægtige børn  6,0 

§16.51.28 Tilskud til Danske Hospitalsklovne  2,0 

§16.51.29 Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner  2,0 

§16.51.30 Opprioritering af psykiatrien  142,5 

§16.51.33 National handlingsplan for den ældre medicinske pat ient 55,4 

§16.51.34 Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien  4,0 

§16.51.41 Forskellige tilskud  1,9 

§16.51.42 Pulje til forsøg med sundhedscentre  0,0 

§16.51.43 Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kr æftområdet 0,0 

§16.51.44 Tilskud til bedre kræftrehabilitering  0,0 

§16.51.45 Børnevaccinationsprogrammet 311,6 

§16.51.46 Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom  0,0 

§16.51.48 Patientundervisning og egenbehandling for patienter  med kronisk sygdom 0,0 

§16.51.51 Tilskud til private sygehuse m.v. 7,5 

§16.51.52 Nationalt organdonationscenter  7,9 

§16.51.53 Tilskud til behandling af ludomani  21,6 

§16.51.54 Udbygning af kapaciteten til behandling af menneske r med sindslidelser 0,0 

§16.51.55 Centre for voldtægts- og voldsofre  5,2 

§16.51.56 Videnscenter for seksuelt misbrugte børn  2,0 

§16.51.57 Tilskud til satspuljeinitiativer  1,8 

§16.51.61 Højt specialiseret behandling i udlandet 47,1 

§16.51.63 Styrkelse af influenzaberedskabet  0,0 

§16.51.64 Tilskud til influenzavaccination 90,2 

§16.51.65 Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsd onorer 6,5 

§16.51.67 
 

 
Tilskud til MEDCOM, Sundhedsportalen og Institut fo r Kvalitet go Akkreditering i 
Sundhedsvæsnet (IKAS) 55,5 

§16.51.69 Pulje til oprettelse af hospicer  28,4 

§16.51.71 Meraktivitetspulje til strålebehandling 0,0 

§16.51.75 Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien  0,0 

§16.51.76 Forbedring af forholdene for mennesker med sindslid elser 0,0 

§16.51.77 
 

 
Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor  personer, der har forsøgt 
selvmord 11,3 

§16.51.78 Initiativer vedr. ældre medicinske patienter  0,0 

§16.51.79 Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidel se 1,0 

§17.11.01 Departementet 143,5 

§17.11.02 Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganis ation 16,2 

§17.11.03 Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirkso mhed mv. 11,8 

§17.11.04 Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksom hed 0,4 

§17.11.11 Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter 0,0 

§17.11.12 Beskæftigelsesministeriets IT 0,0 

§17.11.41 Reserver overført fra Integrationsministeriets områ de 3,1 

§17.11.79 Reserver og budgetregulering 20,1 

§17.19.11 Arbejdsretten 6,1 

§17.19.21 Forligsinstitutionen 7,1 

§17.19.79 Reserver og budgetregulering**** 45,6 
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§17.21.01 Arbejdstilsynet 382,8 

§17.21.02 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 79,0 

§17.21.03 Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø 27,8 

§17.21.04 Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt adminis trative bøder -1,6 

§17.21.05 Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet  18,2 

§17.21.08 Arbejdsmiljøforskningsfond  54,0 

§17.21.12 Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere 0,0 

§17.21.13 Tilskud vedrørende arbejdsmiljø 1,6 

§17.21.14 Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning 0,0 

§17.21.22 Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejds miljøindsats 3,5 

§17.21.31 Arbejdsmiljø i Grønland  0,8 

§17.23.01 Arbejdsskadestyrelsen 38,5 

§17.23.11 Hjælp til repatriering 24,3 

§17.23.13 Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejder e 14,4 

§17.23.21 Center for arbejdsskadesikring 0,0 

§17.23.32 Hædersgaver 34,3 

§17.31.01 Arbejdsdirektoratet 0,0 

§17.31.03 Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere 0,0 

§17.31.09 Administration af forsikringsordninger 3,6 

§17.39.02 Danskuddannelse 127,5 

§17.41.01 Arbejdsmarkedsstyrelsen 131,0 

§17.41.11 Det statslige beskæftigelsessystem  121,4 

§17.41.12 Beskæftigelsesrettede aktiviteter  45,1 

§17.41.21 Jobkonsulenter  0,0 

§17.41.22 Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsle dige 49,3 

§17.41.31 Validering af atypisk sygefravær 9,7 

§17.41.32 Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregisteret 2,0 

§17.44.04 Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre 0,0 

§17.46.13 Flaskehalsbevilling 0,0 

§17.46.14 Indsats ved større afskedigelser  21,8 

§17.46.16 Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats   85,2 

§17.46.17 Uddannelsespulje 0,0 

§17.46.27 Særlig indsats for unge  26,0 

§17.46.29 Driftsudgifter ved Ny chance for alle 0,0 

§17.46.30 Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og sk rivesvage 16,5 

§17.46.69 Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer 77,3 

§17.46.70 Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og and re aktører 15,4 

§17.46.71 Fagpiloter  7,0 

§17.46.73 Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsats en 128,2 

§17.46.76 Styrket indsats for at nedbringe sygefravær  0,0 

§17.46.77 Sygedagpengedigitalisering 0,0 

§17.46.78 Implementering af rehabiliteringsteam  22,0 

§17.49.17 Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmo dtagere 58,0 

§17.49.19 Bekæmpelse af ungeledighed  76,4 

§17.49.20 Særlige indsatser for udsatte grupper og personer m ed handicap 38,1 

§17.49.22 Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkede t 0,0 

§17.49.23 Det rummelige arbejdsmarked mv.  2,3 

§17.49.24 Jobcentre i ghettoer  0,0 

§17.49.26 Pulje til virksomheders sociale ansvar 0,0 

§17.49.34 
 

 
Forsøg med nye initiativer over for personer med st or risiko for permanent passiv 
forsørgelse 0,0 

§17.49.41 Nydanske kvinders vej til beskæftigelse  0,0 
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§17.49.42 Opsøgende indsats over for selvforsørgede  14,2 

§17.49.43 Et mangfoldigt arbejdsmarked  0,0 

§17.49.44 Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktivitete r 0,0 

§17.49.45 Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indva ndrere og flygtninge 0,0 

§17.49.46 Uddannelses- og Erhvervsvalg  0,0 

§17.51.02 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering 84,8 

§17.51.03 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse  0,0 

§17.51.11 Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats  20,8 

§17.51.12 Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov 3,1 

§17.51.13 Forebyggende tværgående aktiviteter  6,1 

§17.51.14 Flere fleksjob  160,0 

§17.51.19 Integrationsenheden 0,0 

§17.59.11 Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap  53,2 

§17.59.12 Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsa tsen 15,3 

§17.59.14 Styrket indsats for personer med et handicap  0,0 

§17.59.15 Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-i ndvandrere og deres familier 0,0 

§17.59.16 Støtte og rådgivning for au pairs  1,1 

§17.59.21 Forebyggende indsatser for udsatte grupper og perso ner med handicap 71,8 

§17.59.25 Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret  10,1 

§17.59.29 Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsma rk 0,0 

§17.59.31 Seniorer på arbejdsmarkedet  6,3 

§19.11.01 Departementet 66,5 

§19.11.03 Styrelsen for Forskning og Innovation 164,3 

§19.11.06 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannels es 85,4 

§19.11.07 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering  71,2 

§19.11.11 Reserve til nye initiativer 3,5 

§19.11.20 
 

 
Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliseringsprogram-
administration 0,0 

§19.11.79 Reserver og budgetregulering 70,8 

§19.15.01 Obligatoriske internationale programmer 292,1 

§19.15.02 Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) 0,0 

§19.15.03 Internationalt forskningssamarbejde 221,3 

§19.15.04 Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden 2,4 

§19.17.04 Andre programaktiviteter 79,2 

§19.17.06 Dansk e-Infrastruktur Samarbejde 15,3 

§19.17.08 Øvrige programaktiviteter 2,0 

§19.22.01 Københavns Universitet  5.034,9 

§19.22.05 Aarhus Universitet  3.257,1 

§19.22.11 Syddansk Universitet  1.759,1 

§19.22.15 Roskilde Universitet  625,6 

§19.22.17 Aalborg Universitet  1.793,7 

§19.22.21 Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  914,4 

§19.22.37 Danmarks Tekniske Universitet  2.101,0 

§19.22.45 IT-Universitetet i København  212,9 

§19.25.01 Forskellige tilskud 14,8 

§19.25.05 Fællesbevillinger  45,2 

§19.25.07 Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze 4,5 

§19.25.13 Internationalt samarbejde  20,6 

§19.25.14 Denmark's International Study Program 1,1 

§19.25.15 Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) 4,0 

§19.26.04 Studenterrådgivningen  23,1 

§19.26.05 Akkrediteringsinstitutionen 24,3 
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§19.26.08 Det Administrative Bibliotek  7,8 

§19.31.01 Erhvervsakademiuddannelser mv. 1.156,5 

§19.31.02 Professionsbacheloruddannelser mv. 4.072,8 

§19.33.04 Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinge r 18,4 

§19.33.05 Særlige bevillinger  89,5 

§19.33.06 
 

 
Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingen iørhøjskoler og erhvervsakade-
mier 134,6 

§19.33.07 Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professions højskolerne 178,5 

§19.33.31 Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser 4,6 

§19.34.01 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  videregående uddannelser 14,8 

§19.34.02 Forskningstilknytning 320,2 

§19.35.10 Lån til institutionsformål og tilskud til instituti on 6,6 

§19.35.11 Ejendomsadministration 0,6 

§19.35.13 Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordn ing 0,0 

§19.35.15 Vejledningsaktiviteter mv.  45,5 

§19.35.20 Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut 8,9 

§19.35.21 It- og statistikopgaver mv. 7,5 

§19.35.79 
 

 
Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og me llemlange videregående ud-
dannelser 6,7 

§19.36.01 Åben uddannelse  277,7 

§19.36.03 Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft  8,7 

§19.36.04 Tilskud til realkompetencevurdering 0,0 

§19.36.05 Erhvervspædagogiske læreruddannelser  3,9 

§19.36.06 Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplej erske 7,4 
 
§19.36.07 
 

 
Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse me d åben uddannelse og efter-
uddannelse 4,2 

§19.36.08 
 

 
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  tværgående og internationa-
le aktiviteter 0,0 

§19.38.07 Arkitektskolen Aarhus  104,2 

§19.38.08 
 

 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkit ektur, Design og Konserve-
ring 274,9 

§19.38.25 Designskolen Kolding  47,0 

§19.38.51 Det Informationsvidenskabelige Akademi  86,0 

§19.38.79 
 

 
Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregåend e kunstneriske uddannel-
sesinstitutioner 0,0 

§19.39.01 Maritime uddannelser  323,9 

§19.39.79 Reserve vedrørende de maritime uddannelser 2,4 

§19.41.11 Det Strategiske Forskningsråd 787,3 

§19.41.12 Det Frie Forskningsråd 1.159,4 

§19.41.13 Statens forskningsprogrammer 0,0 

§19.41.14 Pulje til forskningsinfrastruktur 45,9 

§19.42.01 Forskeruddannelse 0,0 

§19.43.01 Frie midler til universiteterne 0,0 

§19.51.03 Dansk Dekommissionering  74,8 

§19.55.05 Støtte til Arktisk forskning  19,5 

§19.55.07 Højteknologifonden 45,0 

§19.55.08 Højteknologifondens Sekretariat  0,0 

§19.55.40 Tilskud til forskningsinstitutioner 0,0 

§19.57.01 Uddannelsesministeriets It 57,7 

§19.74.01 Udvikling af kompetence og teknologi mv.  974,2 

§19.74.03 Forvaltning af Innovationsprogrammer 0,0 

§19.83.01 Specialpædagogisk støtte mv. 113,1 
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§19.83.02 
 

 
Friplads og stipendier til visse udenlandske studer ende ved erhvervsakademiud-
dannelser og professionshøjskolerne 16,7 

§19.83.03 Udlandsstipendier 59,3 

§19.83.04 Forskellige tilskud 1,6 

§20.11.01 Departementet 305,9 

§20.11.11 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 0,0 

§20.11.21 Uddannelsesstyrelsen  0,0 

§20.11.22 Vejledningsaktiviteter mv.  27,6 

§20.11.31 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 79,7 

§20.11.41 Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af G rundskolen 0,0 

§20.11.79 Reserver og budgetregulering 238,3 

§20.19.01 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  dagtilbud 0,2 

§20.19.02 Bedre kvalitet i dagtilbud  0,0 

§20.19.04 Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID)  0,0 

§20.19.05 Udvikling af modulordninger i dagtilbud 0,0 

§20.19.06 Reserve vedrørende dagtilbudsloven 0,0 

§20.19.07 Reserve til frokost i daginstitutioner 0,0 

§20.21.01 Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver 38,1 

§20.21.11 Aflønning af statstjenestemænd 0,0 

§20.22.01 Frie grundskoler mv.  5.155,3 

§20.22.02 Specielle tilskud til elever i frie grundskoler 47,6 

§20.22.03 Tilskud til tyske mindretalsskoler 9,2 

§20.22.11 Efterskoler  1.876,1 

§20.22.12 Grundtilskud mv. til efterskoler  153,7 

§20.22.15 Ungdomskostskoler 5,5 

§20.22.22 Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og eft erskoler -4.921,8 

§20.29.01 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  grundskolen 30,6 

§20.29.07 It i Folkeskolen  120,0 

§20.29.08 Evaluering i folkeskolen  2,8 

§20.29.09 Skoleudvikling i grundskolen  5,5 

§20.31.01 Erhvervsuddannelser  6.265,6 

§20.31.11 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag  273,4 

§20.31.12 Skolepraktik  334,9 

§20.32.01 Fodterapeutuddannelsen  16,1 

§20.34.01 Adgangsgivende kurser mv.  0,7 

§20.35.01 Lokomotivføreruddannelsen  2,7 

§20.36.01 Fiskeriuddannelsen  5,6 

§20.38.02 Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrett et uddannelse 366,9 

§20.38.04 Momsudligningsordning for institutioner for erhverv srettet uddannelse 10,8 

§20.38.21 Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er hvervsrettet uddannelse 213,4 

§20.38.31 Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsud dannelser 1,4 

§20.39.01 
 

 
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  erhvervsrettede ungdoms-
uddannelser 146,3 

§20.41.01 Erhvervsgymnasiale uddannelser  2.787,1 

§20.41.31 Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer 8,4 

§20.42.02 Almengymnasiale uddannelser  8.042,8 

§20.42.04 Bygningstilskud til Gefion Gymnasium 19,1 

§20.42.11 Gymnasial supplering  200,9 

§20.42.12 Gymnasial supplering på private gymnasier og studen terkurser 30,0 

§20.42.31 Afholdelse af almengymnasiale eksaminer 16,6 

§20.42.51 Sorø Akademis Skole  52,2 

§20.42.52 Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akade mi 7,0 
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§20.43.01 Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser  339,6 

§20.43.02 Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurs er 38,1 

§20.48.02 
 

 
Grundtilskud mv. til statslige selvejende instituti oner med almengymnasiale ud-
dannelser 425,7 

§20.48.04 Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterku rser og hf-kurser 51,7 

§20.48.05 Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser 0,9 

§20.48.06 Tilskud til kapacitetsudvidelser 0,0 

§20.48.07 Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udb ydere af 2-årigt hf 20,9 

§20.48.21 
Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner f or almengymnasiale uddannel-
ser 37,5 

§20.49.01 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  gymnasiale uddannelser 39,6 

§20.51.11 Produktionsskoler  771,5 

§20.51.13 Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler -357,6 

§20.51.14 Løn til produktionsskolelærlinge 0,0 

§20.52.01 Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion  50,9 

§20.59.01 Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  andre ungdomsuddannelser 20,1 

§20.71.11 Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler  90,0 

§20.71.12 Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og h åndarbejdsskoler -16,2 

§20.71.21 Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdss koler 10,7 

§20.71.41 Diverse tilskud  2,8 

§20.72.01 Arbejdsmarkedsuddannelser mv.  780,4 

§20.72.03 Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE  69,1 

§20.72.05 Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efterud dannelse 0,0 

§20.72.26 Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelses praktik mv.  2,4 

§20.72.41 Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser  67,7 

§20.72.42 Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsudda nnelser 2,0 

§20.74.01 Almen voksenuddannelse og prøver mv. 3,1 

§20.74.02 Almene voksenuddannelser  2.287,5 

§20.74.21 Forberedende voksenundervisning, prøver mv. 1,8 

§20.75.01 Hhx- og htx-enkeltfag  0,7 

§20.75.02 Adgangskurser 110,0 

§20.76.03 Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler  0,0 

§20.76.07 Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere 0,0 

§20.76.11 Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser  131,0 

§20.76.21 Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervs pædagogiske kompetencer 0,0 

§20.77.01 Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. f or voksne udlændinge m.fl. 6,4 

§20.77.02 Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandring sprøven 3,1 

§20.77.03 Efteruddannelse  3,9 

§20.77.04 Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogramm er 0,0 

§20.77.05 Sprogpraktik  0,0 

§20.77.06 Arbejdsmarkedsdansk  0,0 

§20.77.07 Alternative skoleforløb  7,2 

§20.77.09 Brug for alle unge 6,2 

§20.77.10 Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på e rhvervsuddannelserne  8,7 

§20.78.02 Tilskud til institutioner for almene voksenuddannel ser 106,8 

§20.79.01 
 

 
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  folkeoplysning samt vok-
sen-, efter- og videreuddannelse 47,2 

§20.79.05 Puljer under EVE  61,6 

§20.81.11 Danmarks Evalueringsinstitut 29,7 

§20.82.02 It-ydelser til uddannelsessektoren  17,4 

§20.82.11 UNI-C - Styrelsen for it og læring  200,6 

§20.83.01 Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddann elser 192,3 

§20.84.01 Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig 457,4 
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§20.84.02 Tilskud til nationale mindretal 0,7 

§20.84.11 De Forenede Nationers Organisation for Undervisning , 15,8 

§20.84.21 Anden international virksomhed  7,2 

§20.84.31 Europaskolerne 15,4 

§20.86.06 Tilskud til institutionsformål og institutionsudvik ling 25,5 

§20.86.07 Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordn ing 0,0 

§20.89.01 
 

 
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med  tværgående og internationa-
le aktiviteter 96,0 

§20.89.02 Faglig ekspertise og assistance mv. 3,8 

§20.89.03 Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer  121,5 

§20.89.15 Dansk Center for Undervisningsmiljø 7,8 

§20.92.01 Skadelidte værnepligtige m.fl. 52,9 

§20.92.03 Befordringstilskud mv. 4,5 

§20.98.31 Specialpædagogisk støtte mv.  167,0 

§20.98.41 Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik 5,2 

§20.98.51 Statslig elevstøtte til efterskoler  993,2 

§21.11.01 Departementet 88,2 

§21.11.02 Departementet, lønpuljer m.m. 0,6 

§21.11.11 Kulturstyrelsen  167,1 

§21.11.23 Forskellige tilskud 1,0 

§21.11.30 Kulturministeriets koncerncenter 0,0 

§21.11.32 Kulturel rammebevilling 79,6 

§21.11.35 Kultur i kommuner  44,9 

§21.11.45 Kultur- og erhvervssamarbejde 2,5 

§21.11.62 Dagblade, blade, tidsskrifter mv. 405,2 

§21.11.70 Anlægsreserve til nationalejendom 3,2 

§21.11.76 Ikke-statslige anlægsopgaver 13,0 

§21.11.79 Reserver og budgetregulering 40,7 

§21.21.02 Statens Kunstfond 97,2 

§21.21.03 Livsvarige ydelser 31,2 

§21.21.06 Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling 0,0 

§21.21.11 Biblioteksafgift 178,5 

§21.21.12 Dvd-kompensation til rettighedshavere 16,1 

§21.21.14 Tilskud til billedkunstneriske formål 0,0 

§21.21.21 Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 2,3 

§21.21.31 Kunsthal Charlottenborg 0,0 

§21.21.33 Statens Værksteder for Kunst 7,0 

§21.21.45 Kunststyrelsen 0,0 

§21.21.46 International kulturudveksling 0,9 

§21.21.47 Statens Kunstråd 337,5 

§21.21.51 Danish Crafts 4,7 

§21.21.52 Danish Crafts  1,0 

§21.21.57 Arkitektur og design 0,0 

§21.22.01 Landsdelsorkestre 144,4 

§21.22.05 Musikpolitiske initiativer 0,0 

§21.22.10 Diverse tilskud til musikformål 4,7 

§21.22.17 Musikskoler 82,4 

§21.22.18 Rytmiske spillesteder 34,5 

§21.23.01 Det Kongelige Teater og Kapel 531,7 

§21.23.11 Tilskud til teatre mv. 355,7 

§21.23.21 Egnsteatre og små storbyteatre 109,4 

§21.23.54 Formidling af teaterforestillinger 73,6 
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§21.23.55 Teaterabonnementsordningen 0,0 

§21.23.56 Særlige teaterinitiativer 0,0 

§21.23.57 Børneteater og opsøgende teater 19,0 

§21.24.02 Det Danske Filminstitut 118,7 

§21.24.03 Tilskud til filmformål mv.  275,0 

§21.31.01 Styrelsen for Bibliotek og Medier  0,0 

§21.31.03 Tilskud til biblioteksformål mv. 110,3 

§21.31.07 Lige muligheder 7,2 

§21.31.09 Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien  mv. 37,2 

§21.31.13 Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Køben havns Universitetsbibliotek 336,5 

§21.31.17 Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus 176,9 

§21.31.21 Nota 46,4 

§21.31.23 Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakade mi 13,4 

§21.31.79 Budgetregulering 0,4 

§21.32.01 Statens Arkiver 158,6 

§21.32.02 Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland  74,0 

§21.32.07 Dansk Sprognævn 9,8 

§21.33.02 Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarv en 20,9 

§21.33.03 Danefægodtgørelse 1,2 

§21.33.04 Kulturarvsstyrelsen 0,0 

§21.33.06 Markskadeerstatninger mv. 0,2 

§21.33.08 Kulturbevaringsplan 1,5 

§21.33.09 Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværd ige bygninger  5,7 

§21.33.10 Kulturbevaringsplan - puljer 0,0 

§21.33.11 Nationalmuseet 198,5 

§21.33.12 Fredede og bevaringsværdige bygninger  38,2 

§21.33.15 Statens Forsvarshistoriske Museum  23,3 

§21.33.17 Dansk Landbrugsmuseum 12,8 

§21.33.19 Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 9,2 

§21.33.21 Statens Museum for Kunst  79,2 

§21.33.23 Den Hirschsprungske Samling  7,3 

§21.33.25 Ordrupgaard  13,1 

§21.33.32 Tilskud til museer  344,1 

§21.33.37 Diverse tilskud til museer mv.  85,0 

§21.33.54 Tilskud til zoologiske anlæg 38,2 

§21.33.74 Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninge r 1,0 

§21.33.75 Anlægstilskud på museumsområdet 0,0 

§21.41.09 Kunstakademiets Billedkunstskoler  47,6 

§21.41.21 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium  94,3 

§21.41.26 Rytmisk Musikkonservatorium  36,0 

§21.41.27 Det Jyske Musikkonservatorium  84,8 

§21.41.28 Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole  56,2 

§21.41.31 Statens Teaterskole  49,9 

§21.41.41 Den Danske Filmskole  44,8 

§21.41.60 Uddannelsespuljer 0,0 

§21.41.79 Budgetregulering 0,3 

§21.42.10 Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi  0,0 

§21.42.20 Skuespillerskolerne  0,0 

§21.42.24 Forfatterskolen 0,0 

§21.42.30 Dramatikeruddannelsen  0,0 

§21.42.40 Diverse tilskud mv. 7,8 

§21.51.31 Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoply sning 21,7 
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§21.51.39 Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse  6,3 

§21.54.21 Folkeuniversitetsvirksomhed 15,2 

§21.54.31 Folkeoplysende aktiviteter  32,4 

§21.57.01 Folkehøjskoler  549,2 

§21.57.07 Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler -1,7 

§21.57.09 Grundtilskud til folkehøjskoler 35,1 

§21.57.79 Reserver og budgetregulering 0,0 

§21.61.05 Idræt for vanskeligt stillede børn  0,0 

§21.61.10 Forskellige tilskud til idrætsformål  0,0 

§21.61.15 The Danish Year of Sports 2009  0,0 

§21.61.20 Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danm ark 20,0 

§21.71.01 Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme  132,7 

§21.81.02 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion 0,0 

§21.81.06 Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium  0,4 

§21.81.16 Public Service-Puljen 0,0 

§21.81.35 Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal 0,0 

§21.81.79 Budgetregulering 0,0 

§22.11.01 Departementet - Kirke 30,2 

§22.11.02 Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller mv. 2,4 

§22.11.04 Forskellige tilskud 2,0 

§22.11.05 Tilskud til dansk kirkelig virksomhed i Sydslesvig 14,8 

§22.11.06 Tilskud til kirkelig betjening af danskere i udland et 9,3 

§22.11.20 Departementet - Ligestilling 15,1 

§22.11.21 Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder  33,5 

§22.11.79 Reserver og budgetregulering 0,0 

§22.21.01 Biskopper 10,1 

§22.21.03 Provster og præster 462,2 

§22.21.08 
 

 
Kompensation til folkekirken for anden lovgivnings provenuvirkning for kirke-
skatten  8,1 

§23.11.01 Departementet  110,5 

§23.11.11 Tilskud til Copenhagen Consensus Center 0,0 

§23.11.12 Klagenævn 80,3 

§23.11.79 Reserver og budgetregulering -10,0 

§23.21.01 Miljøstyrelsen  295,0 

§23.22.06 Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning  25,8 

§23.22.07 Oprydning efter udslip fra villaolietanke   0,0 

§23.22.08 Teknologipulje 5,9 

§23.23.04 Indsamlingsordninger vedrørende dæk og biler 9,7 

§23.23.11 Miljømærkeordninger, formidling mv.  42,4 

§23.24.10 Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af m il 0,0 

§23.24.31 Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler 2,0 

§23.26.11 Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO  0,0 

§23.26.13 Miljøstøtte til Arktis mv.  24,3 

§23.27.05 Ordninger for reduktion af partikeludslip  0,0 

§23.27.06 Virksomhedsordningen  0,0 

§23.27.08 
 

 
Tilskudsordning vedrørende reduktion af partikeluds lip fra brændefyring i private 
hjem 0,0 

§23.27.09 Grøn teknologi  122,0 

§23.27.10 Toksikologisk bistand vedrørende kemikalier mv. 15,7 

§23.31.01 Miljøundersøgelser 126,1 

§23.71.01 Naturstyrelsen 390,4 

§23.71.02 Naturforvaltningsenheder  402,7 
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§23.71.03 Skov- og Landskabsopgaver 2,9 

§23.71.04 Grundvandskortlægning 0,0 

§23.71.05 Erstatninger 16,8 

§23.71.06 Jagttegnsafgift 1,1 

§23.71.09 Testcenter Østerild 12,1 

§23.71.10 Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasnin gsområdet 0,0 

§23.71.11 Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskytte lsesområder 16,5 

§23.72.03 Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partner skaber 5,0 

§23.72.05 Nationalparker  22,5 

§23.72.07 Vandløbsindsats  49,5 

§23.72.08 Vådområder og ådale 29,0 

§23.72.09 Naturforvaltning, lodsejererstatninger  10,8 

§23.72.10 Vandmiljøplan II/III, vådområder 0,0 

§23.72.11 Statslige vådområder 19,8 

§23.73.12 Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven 61,9 

§23.73.13 Tilskud til genplantning mv. efter stormfald 0,0 

§23.91.01 Kort- og Matrikelstyrelsen  126,1 

§23.91.03 Danmarks Miljøportal 19,1 

§24.11.01 Departementet  144,4 

§24.11.13 Bidrag til FAO 21,4 

§24.11.79 Reserver og budgetregulering 5,1 

§24.21.01 NaturErhvervstyrelsen  820,2 

§24.21.02 Forskellige tilskud  -132,6 

§24.22.15 Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget 0,0 

§24.23.03 Støtte til udvikling af landdistrikterne 331,1 

§24.23.04 Miljøstøtte (artikel 68) 0,0 

§24.23.05 Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. 0,1 

§24.23.10 Grøn omstilling og beskæftigelse 60,0 

§24.23.33 Regional udviklings- og omstruktureringsordning 0,0 

§24.23.50 Støtte til ophørsordninger i jordbruget 0,0 

§24.24.05 Yngre jordbruger-ordningen  9,7 

§24.24.41 Gældssaneringsordninger for jordbruget 0,0 

§24.24.51 Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren 10,2 

§24.26.10 Nationale tilskud inden for fiskerisektoren 0,1 

§24.26.30 Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansi ering 59,8 

§24.32.01 Fødevarestyrelsen  521,2 

§24.32.09 Forskellige tilskud  0,0 

§24.32.14 Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgift er 0,0 

§24.32.79 Reserver og budgetregulering 5,0 

§24.33.02 Tilskud til udvikling og demonstration  312,7 

§24.33.03 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 587,6 

§24.37.40 Fiskepleje, herunder udsætninger 33,0 

§24.37.45 Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn -43,0 

§24.37.50 Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren 6,7 

§24.42.11 Eksportstøtte  -1,0 

§24.42.12 Direkte landbrugsstøtte  5,0 

§24.42.13 Produktionstilskud og -afgifter  0,0 

§24.42.15 Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. v ed intervention 0,0 

§24.42.17 Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention  -0,1 

§28.11.01 Departementet  143,0 

§28.11.12 Transportforskning 16,6 

§28.11.32 Tilkøb i Metroselskabet 136,5 
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§28.11.33 Indskud 61,4 

§28.11.50 Omdannelse af Naviair 0,0 

§28.11.71 Generelle puljer 77,8 

§28.11.78 Trafikpulje 0,0 

§28.11.79 Reserve og budgetregulering 4,1 

§28.12.03 Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 13,7 

§28.12.04 Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne 4,1 

§28.12.06 Auditøren under Transportministeriet 1,5 

§28.12.07 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 4,7 

§28.12.08 Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland  3,8 

§28.12.09 Danmarks Vej- og Bromuseum 0,0 

§28.21.10 Vejdirektoratet 265,1 

§28.42.01 Kystdirektoratet  33,9 

§28.42.07 Tjenestemænd ved de tidligere statshavne 0,0 

§28.42.14 Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejlløbet over Hals Barre 0,9 

§28.42.15 Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb 57,5 

§28.51.01 Trafikstyrelsen 106,1 

§28.51.03 Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen 0,0 

§28.51.04 Udlånte tjenestemænd 0,0 

§28.51.05 Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S 25,5 

§28.51.06 Jernbanenævnet 0,0 

§28.51.07 Trafikstyrelsens tilskudspulje  0,0 

§28.52.01 Indkøb af jernbanetrafik, DSB 3667,3 

§28.52.03 Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland 234,7 

§28.52.05 Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm 150,5 

§28.52.11 Tilskud til særlige rabatter 114,6 

§28.52.12 Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetra fik 11,4 

§28.52.13 Driftstilskud vedrørende privatbanerne og Lille Nor d 0,0 

§28.52.79 Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB 0,0 

§28.53.01 Takstnedsættelse i den kollektive trafik 438,3 

§28.53.02 Puljer til den kollektive trafik  139,8 

§28.53.03 Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne 15,7 

§28.53.04 HyperCard og Ungdomskort  408,6 

§28.54.01 Samfundsbegrundede overfarter 20,2 

§28.54.02 Vederlag for færgebetjening af Bornholm 205,8 

§28.54.03 Statslige aktiver vedr. Bornholm 2,6 

§28.54.04 Bornholmstrafikken Holding A/S 0,0 

§28.55.01 Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer 0,0 

§28.55.02 Initiativer til nedsættelse af transportsektorens e nergiforbrug og CO2-udledning 41,1 

§28.56.01 Lufttrafiktjeneste  28,5 

§28.56.02 Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne 5,2 

§28.56.03 Lufthavnsdrift 24,4 

§28.63.01 Banedanmark  571,8 

§28.63.06 Baneafgifter mv. 470,0 

§28.63.07 Banedanmarks tilskudspulje  10,1 

§28.63.79 Reserve og budgetregulering 0,0 

§29.11.01 Departementet 91,9 

§29.11.03 Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde  og skove 0,0 

§29.11.79 Reserve og budgetregulering 0,0 

§29.21.01 Energistyrelsen 243,7 

§29.21.02 Energitilsynet 0,0 

§29.21.03 Energiklagenævnet 4,5 
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§29.22.01 Tilskud til energiforskning 404,2 

§29.22.02 Green Labs DK 0,0 

§29.23.05 Enhed til administration af fonden for statsdeltage lse i kulbrintelicenser 17,6 

§29.24.01 Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkon omiske projekter 4,1 

§29.24.06 Fremme af varmepumper 0,0 

§29.24.07 Kampagner til fremme af energibesparelser i bygning er 0,0 

§29.24.08 Forsøgsordning for elbiler  4,9 

§29.24.09 Understøttelse af energibesparelser i staten 0,0 

§29.24.10 Pulje til skrotningspræmie for oliefyr 0,0 

§29.24.11 Center for Energibesparelser 0,0 

§29.24.12 Støtteordning til energirenovering af boliger  0,0 

§29.24.13 Videncenter for energibesparelser i bygninger 5,0 

§29.24.14 Infrastruktur til transport 22,5 

§29.24.15 Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner 0,5 

§29.24.16 Geotermi og store varmepumper 9,5 

§29.24.17 Bølgekraftprojekter 0,0 

§29.24.18 Energieffektiviseringsindsats 33,4 

§29.24.19 Vedvarende energi til proces 242,5 

§29.24.20 Industriel kraftvarme 30,0 

§29.24.21 Biogas (til transport og proces) 90,0 

§29.25.02 Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virk somheder 40,4 

§29.25.03 Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomhede r 0,0 

§29.25.05 Elproduktionstilskud 0,0 

§29.25.79 Energireserve  3,1 

§29.27.01 Miljøstøtte til Østeuropa og CO2-kreditter  0,0 

§29.27.02 Klimastøtte til Arktis mv.  16,2 

§29.27.03 Klimaprojekter i udviklingslande  0,0 

§29.28.01 Byggeri 16,9 

§29.28.02 Statens Byggeforskningsinstitut 30,4 

§29.31.01 Danmarks Meteorologiske Institut  146,8 

§29.31.02 Tilskud til internationale organisationer 31,3 

§29.31.03 ICAO-aktiviteter i Grønland 0,0 

§29.31.04 Danmarks Meteorologiske Institut, indtægter -8,4 

§29.31.06 ICAO-aktiviteter i Grønland 0,0 

§29.41.01 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark o g Grønland – GE-US 132,1 

§29.51.01 Bygningsstyrelsen 15,2 

§29.52.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. -214,7 

§29.52.03 Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet 0,0 

§29.52.04 Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som O PP 0,0 

§29.53.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forsk ningsbygninger  -471,1 

§29.53.02 Bygherreforpligtelser 9,0 

§35.11.01 Merudgifter ved nye bevillingsforslag 647,0 

§35.11.02 Forskningsreserve 0,0 

§35.11.03 Regeringens fællesudgifter vedr. EU-formandskabet i  2012 0,0 

§35.11.04 Satsreguleringspulje 0,0 

§35.11.06 Reserve vedr. grunddataprogram 108,7 

§35.11.07 Reserve til meroptag på de videregående uddannelser  og SU 0,0 

§35.11.08 Reserve vedr. grøn omstilling 100,0 

§35.11.10 Fonden for Velfærdsteknologi 0,0 

§35.11.18 Reserve til bekæmpelse af ludomani 0,0 

§35.11.20 Reserve til velfærdsinitiativer mv. 0,0 

§35.11.21 Pulje til nye initiativer 49,4 
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§35.11.22 Reserve til særligt prioriterede initiativer 0,0 

§35.11.25 Budgetregulering vedr. erhvervsstøttesanering 0,0 

§35.11.26 Reserve til merudgifter forbundet med politiets int er 28,6 

§35.11.27 Reserve til fremme af vedvarende energi i erhverv, in 0,0 

§35.11.28 
 

 
Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssy stem til det samlede be-
redskab mv. 39,9 

§35.11.31 Reserve til forsvaret 184,8 

§35.11.33 Effektivisering af det statslige indkøb -52,5 

§35.11.34 Budgetregulering vedrørende sanering af råd og nævn  0,0 

§35.11.35 Reserve vedr. udflytning fra asylcentre 0,0 

§35.11.37 Budgetregulering vedr. Barselsfonden -11,1 

§35.11.38 Reserve til uddannelsesinitiativer og finansierings omlægning af AER 0,0 

§35.11.40 
 

 
Uddannelsesløft af ledige og målrettet job- og udda nnelsesindsats for dagpen-
gemodtagere, der er i risiko for at miste retten ti l dagpenge 0,0 

§35.11.42 Budgetregulering vedrørende aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 0,0 

§35.11.44 Ungepakke 0,0 

§35.11.45 Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen 0,0 

§35.11.60 Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekt er 43,0 

§35.12.01 Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift 7838,7 

§36.33.01.14 Understøttelser af lokal ansatte v. Udenrigstjenest en  2,0 

§36.61.01 Betaling for administration af pensionsvæsenet 0,0 

§36.61.03 Renter og retsomkostninger 0,1 

§36.61.10 Afskrivning af uerholdelige pensionsbeløb 1,4 

§38.81.04 Overførsel til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet 667,9 

   

 I alt  184.032,9 
 

 Anm.: 

*Underkonto. 20 og 30 flyttes til en ny hovedkonto uden for loft 

**Underkonto. 15.11.79.25. flyttes til en ny hovedkonto under delloft for indkomstoverførsler 

*** Underkonto 15.75.02.20. flyttes til en ny hovedkonto under delloftet for indkomstoverførsler 

****Ukt. 17.19.79.95 flyttes til en ny hovedkonto under delloftet for indkomstoverførsler. 

 

Udover de nævnte konti vil delloftet for driftsudgifter indeholde nye hovedkonti, der først oprettes på FFL14, her-

under konti der vedrører en ændret opdeling af drift og anlæg på Forsvarsministeriets og Transportministeriets om-

råde (§28.21.30 og 28.63.05.), der har ligget til grund for fastsættelse af lofterne. En opdateret oversigt offentliggø-

res sammen med Finanslovsforslaget for 2014. 

 

 


