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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 12.548,9 12.548,9 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... - - -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 3.579,9 3.579,9 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 2.579,9 2.579,9 -
Indtægtsbudget ....................................................................... - - -

Reserver mv. ............................................................................................. 16.128,8 -
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 5.332,3 -
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 10.796,5 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... 16.128,8 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 16.128,8 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 16.128,8 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 1.562,2 -
02. Forskningsreserve ................................................................... - -
04. Satsreguleringspulje ................................................................ - -
07. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv 243,3 -
08. Reserve til grønne initiativer .................................................. 35,0 -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud

mv. ........................................................................................... 1.000,0 -
10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 - -
11. Reserve til cybersikkerhed ..................................................... - -
15. Pulje til retsområdet i Grønland ............................................. - -
16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid .......................... 25,0 -
17. Reserve til Udrejsecenter Lindholm ....................................... 34,0 -
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19. Regeringsreserve ..................................................................... 1.429,8 -
21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksæt-

terinitiativer ............................................................................. - -
23. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægts-

budgettet .................................................................................. - -
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa-

le operationer .......................................................................... 17,6 -
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem

til det samlede beredskab mv. ................................................ 5,0 -
29. Reserve til facility management ............................................. 8,1 -
32. Effektivisering af det statslige indkøb ................................... -35,5 -
33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet ........................ - -
35. Reserve til pantebrevsmodel ................................................... - -
36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopga-

ven ........................................................................................... - -
38. Sikkerhedspulje ....................................................................... - -
39. Reserve til JobReform fase 2 ................................................. - -
40. Reserve til energiaftale uden for udgiftslofterne ................... - -
43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark ...................... 50,0 -
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. 95,0 -
45. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksom-

hed ........................................................................................... 7,6 -
47. Reserve til EU-bidrag ............................................................. 700,0 -
48. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af danskere i

EU ........................................................................................... - -
49. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten .......... - -
50. Reserve til Skatteministeriet ................................................... 21,0 -
51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig, er-

hvervs- og iværksætterinitiativer mv. .................................... 16,4 -
52. Reserve til nyt forsvarsforlig .................................................. - -
53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen - -
54. Reserve til energiaftale ........................................................... - -
58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet

under det statslige delloft for drift ......................................... - -
59. Reserve til obligatorisk opsparing under det statslige delloft

for indkomstoverførsler .......................................................... - -
60. Reserve til obligatorisk opsparing uden for udgiftslofterne .. - -
62. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for

person- og varebiler ................................................................ - -
64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring ............ - -
65. Reserve til økologisk arealtilskud .......................................... 5,7 -
66. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor

der ikke er døgnbemanding .................................................... - -
72. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet ........................ - -
73. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet .. - -
74. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed for udbud -5,4 -
75. Reserve til Udlændingestyrelsen ............................................ 25,0 -
76. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Inve-

steringsmodel .......................................................................... 12,5 -
77. Reserve til erhvervsinitiativer ................................................. 70,0 -
78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet ............. 10,0 -
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35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ................................ 8.216,6 -
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .............................. 2.579,9 -
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Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det
på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder.
Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til
ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 7.372,2 7.795,3 13.126,9 12.548,9 14.538,2 14.793,1 17.583,1
Udgift ......................................................... 7.372,2 7.795,3 13.126,9 12.548,9 14.538,2 14.793,1 17.583,1

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 7.372,2 7.795,3 13.126,9 12.548,9 14.538,2 14.793,1 17.583,1
35.11. Reserver mv. ................................. - - 4.983,6 4.332,3 6.321,6 6.576,5 9.366,5
35.12. Momsrefusion ................................ 7.372,2 7.795,3 8.143,3 8.216,6 8.216,6 8.216,6 8.216,6

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... - - - - 251,9 516,4 790,0
Udgift ......................................................... - - - - 251,9 516,4 790,0

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - - - 251,9 516,4 790,0
35.11. Reserver mv. ................................. - - - - 251,9 516,4 790,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 2.532,6 1.903,4 6.927,9 3.579,9 3.770,1 3.858,3 3.946,7
Udgift ......................................................... 2.532,6 1.903,4 6.927,9 3.579,9 3.770,1 3.858,3 3.946,7

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 2.532,6 1.903,4 6.927,9 3.579,9 3.770,1 3.858,3 3.946,7
35.11. Reserver mv. ................................. - - 3.979,1 1.000,0 1.190,2 1.278,4 1.366,8
35.12. Momsrefusion ................................ 2.532,6 1.903,4 2.948,8 2.579,9 2.579,9 2.579,9 2.579,9

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... - - -105,0 - 230,0 1.378,0 1.176,0
Udgift ......................................................... - - 105,0 - -230,0 -1.378,0 -1.176,0

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - -105,0 - 230,0 1.378,0 1.176,0
35.11. Reserver mv. ................................. - - -105,0 - 230,0 1.378,0 1.176,0

Artsoversigt:
Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Bevilling i alt ............................................. 9.904,8 9.698,7 20.159,8 16.128,8 18.330,2 17.789,8 21.143,8

Aktivitet i alt .............................................. 9.904,8 9.698,7 20.159,8 16.128,8 18.330,2 17.789,8 21.143,8
Udgift ..................................................... 9.904,8 9.698,7 20.159,8 16.128,8 18.330,2 17.789,8 21.143,8

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 9.904,8 9.698,7 20.159,8 16.128,8 18.330,2 17.789,8 21.143,8
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.586,6 1.562,2 1.518,7 1.527,5 1.420,9

10. Merudgifter ved nye bevillings-
 forslag

Udgift ................................................... - - 1.586,6 1.562,2 1.518,7 1.527,5 1.420,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.586,6 1.562,2 1.518,7 1.527,5 1.420,9

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Reservebeløbet for 2019-2022 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller eks-

traordinære merudgifter samt merudgifter ved bevillingsforslag, der ved finanslovforslagets ud-
arbejdelse endnu ikke er så gennemarbejdede, at de kan optages på finanslovforslaget.

| I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes kontoen med 62,2 mio. kr. i 2019, mens den
| nedskrives med 77,5 mio. kr. i 2020, 78,6 mio. kr. i 2021 og 79,1 mio. kr. i 2022, jf. Aftale
| mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der ud-
| møntes desuden 114,5 mio. kr. i 2020 og 70,3 mio. kr. i 2021 som led i den samlede finansiering
| af udskydelsen af indfasningen af registreringsafgiften og forhøjelsen af bundfradraget for el-
| drevne køretøjer mv.

35.11.02. Forskningsreserve
Med henblik på at opfylde regeringens forskningsmålsætning er der afsat en forskningsre-

serve. Fra reserven udmøntes midler til prioriterede initiativer inden for forskning, udvikling og
innovation.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 1.440,1 1.677,2 3.480,4

10. Tværgående forskningsinitiativer
 Udgift ................................................... - - - - 226,6 270,1 1.881,4

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 226,6 270,1 1.881,4

20. Forskningsreserve i henhold til
Aftale om en reform af førtids-
pension og fleksjob
Udgift ................................................... - - - - 1.213,5 1.407,1 1.599,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 1.213,5 1.407,1 1.599,0
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10. Tværgående forskningsinitiativer
Fra reserven udmøntes midler til prioriterede, tværgående initiativer inden for forskning, ud-

vikling og innovation.
I forbindelse med finanslovsforslaget for 2019 er der udmøntet 436,2 mio. kr. i 2019 til pri-

oriterede, tværgående initiativer inden for forskning, udvikling og innovation.

20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at
anvende provenuet til medfinansiering af udgifter forbundet med uddannelses- og forsknings-
målsætninger. Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forsk-
ningsmålsætningen.

| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 958,1 mio. kr. i 2019, jf. Aftale mellem
| regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
| fordeling af forskningsreserven for 2019 af november 2018 i henhold til Aftale mellem den da-
| værende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform
| af førtidspension og fleksjob af juni 2012.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 20,0 71,1 474,2

10. Satsreguleringspulje
 Udgift ................................................... - - - - 20,0 71,1 474,2

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 20,0 71,1 474,2

10. Satsreguleringspulje
I henhold til lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent afsættes et puljebeløb

til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring
af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen
(ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 pct.. Puljebeløbet udgør en procentdel svarende
til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter i lønåret til ind-
komstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2017 medfører,
at tilpasningsprocenten for 2019 udgør 0,2 pct.. Det indebærer, at der tilføres satsreguleringspul-
jen et puljebeløb på 523,9 mio. kr.

Der frigives 163,9 mio. kr. i 2019 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. End-
videre forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 104,4 mio. kr. i 2019 til 2022 som følge af tilba-
geførsel af uforbrugte midler. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 26,1 mio. kr.
i 2019, 26,1 mio. kr. i 2020, 26,1 mio. kr. i 2021 og 26,1 mio. kr. i 2022.

Der tilbageføres 1,1 mio. kr. fra § 10.11.22.10 vedr. Post Adoption Service (PAS) (2014),
0,1 mio. kr. fra § 11.11.12.10 vedr. Gadejuristen (2012), 1,6 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. øget
uddannelse af indsatte (2012), 3,3 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. oprustning af behandlings-
indsatsen i fængslerne (2004), 7,4 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. behandlingsgaranti i fængsler
(2006), 0,1 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. etablering af ungeafdeling (2007), 0,8 mio. kr. fra §
11.31.01.10 vedr. fortsatte finansieringer (2008), 0,3 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. styrket
indsats til unge misbrugere (2010), 0,1 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. anvendelse af kognitive
behandlingsprogrammer i kriminalforsorgens institutioner (2010), 0,7 mio. kr. fra § 11.31.01.10
vedr. særligt afsoningstilbud til unge på pensioner (2010), 1,7 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr.
styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge
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(2010), 0,6 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. styrkelse af behandlingsgarantien i fængslerne (2010),
0,2 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. udvikling af SSP-samarbejdet (2010), 2,7 mio. kr. fra §
11.31.01.10 vedr. yderligere misbrugsbehandling af indsatte (2011), 2,1 mio. kr. fra § 11.31.01.10
vedr. børn af fængslede og deres familier (2015), 0,2 mio. kr. fra § 11.31.01.10 vedr. ramme til
styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (kriminalforsorg) (2015), 0,7 mio. kr. fra §
11.31.03.50 vedr. håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse (2016), 0,1 mio. kr. fra §
11.31.03.60 vedr. resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser (2016), 0,3 mio.
kr. fra § 14.62.02.30 vedr. projekt "Bevæg-befri-beløn" - Egmont Højskolen, jf. konto 15.64.50.24
(2008), 0,9 mio. kr. fra § 15.11.30.50 vedr. styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud
(2015), 0,7 mio. kr. fra § 15.11.30.50 vedr. læringskonsulenternes inklusionsindsats (2015), 0,5
mio. kr. fra § 15.13.20.10 vedr. udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge
§ 15.13.20.10 (2005), 2,2 mio. kr. fra § 15.13.21.10 vedr. hjerneskadeklubber for arbejdsrehabi-
litering (2010), 0,0 mio. kr. fra § 15.13.23.10 vedr. styrket indsats for personer med ADHD mv.
(2009), 0,9 mio. kr. fra § 15.13.23.11 vedr. anbragte børn med funktionsnedsættelse - metode-
udvikling konto 15.13.23.90 (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.13.23.40 vedr. inspirationsmateriale om
træningstilbud til børn og unge med handicap (2014), 0,1 mio. kr. fra § 15.13.24.10 vedr. ud-
viklingsarb. på handicapområdet - Nye og nemmere veje § 15.13.24 (2006), 0,9 mio. kr. fra §
15.13.25.10 vedr. samlet tolkeløsning for mennesker med et hørehandicap (2009), 0,2 mio. kr.
fra § 15.13.25.20 vedr. Ventilen, København-et frivillighedsprojekt omkring ensomme unge, jf.
konto 15.75.10 (2002), 0,0 mio. kr. fra § 15.13.26.40 vedr. helhed og sammenhæng på handi-
capområdet (2014), 0,2 mio. kr. fra § 15.13.28.30 vedr. uddannelsespulje for frivillige inden for
det sociale og sundhedsmæssige område, jf. § 15.13.28.30 (2012), 0,2 mio. kr. fra § 15.13.28.50
vedr. midlertidig finansiering af frivilligcentre i 2009 (§ 15.13.28.50) (2009), 0,2 mio. kr. fra §
15.13.28.70 vedr. målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed (2012), 0,3
mio. kr. fra § 15.13.28.90 vedr. permanent medfinansiering af frivilligcentre (2010), 0,5 mio. kr.
fra § 15.13.36.20 vedr. eval. af magtanvendelsesreglerne i servicelovens kap. 21, § 15.13.36.20
(2005), 0,0 mio. kr. fra § 15.13.57.10 vedr. udvikling af samfundsøkonomiske modeller (2016),
0,2 mio. kr. fra § 15.14.14.10 vedr. handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handlekraftig ind-
sats, jf. § 15.14.14.10. (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.25.09.10 vedr. Barnets Reform (2010), 0,5
mio. kr. fra § 15.25.09.11 vedr. Barnets Reform  (2010), 7,8 mio. kr. fra § 15.25.09.13 vedr.
Barnets Reform (2010), 0,3 mio. kr. fra § 15.25.09.14 vedr. Barnets Reform  (2010), 0,0 mio.
kr. fra § 15.25.09.15 vedr. Barnets Reform  (2010), 1,9 mio. kr. fra § 15.25.09.17 vedr. Barnets
Reform (2010), 3,4 mio. kr. fra § 15.25.11.40 vedr. Overgrebspakken - samlet indsats til be-
skyttelse af børn mod overgreb (2013), 0,0 mio. kr. fra § 15.64.50.19 vedr. videreførelse af Dansk
Blindesamfund konsulentordning (2008), 0,3 mio. kr. fra § 15.74.09.10 vedr. landsdækkende be-
handlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, heraf- vi-
dereførelse af psykologordning (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.74.10.71 vedr. brugere og pårørende
som en ressource i indsatsen-koncept for systematisk inddragelse af pårørende (2014), 0,1 mio.
kr. fra § 15.74.12.20 vedr. isolerede sindslidende i egen bolig, jf. § 15.74.12.20 (2012), 0,1 mio.
kr. fra § 15.74.13.10 vedr. sundhed til socialt udsatte grupper (2009), 0,3 mio. kr. fra §
15.74.14.60 vedr. styrket indsats for sindslidende (2010), 0,5 mio. kr. fra § 15.74.15.20 vedr.
socialpsykiatri 2011-2014 konto 15.74.15 (2011), 1,7 mio. kr. fra § 15.74.15.40 vedr. socialpsy-
kiatri 2011-2014 konto 15.74.15 (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.74.15.60 vedr. socialpsykiatri
2011-2014 konto 15.74.15 (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.02.10 vedr. flere udsatteråd i kom-
munerne, jf. § 15.75.02.10 (2012), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.03.10 vedr. et liv uden vold - styrket
indsats over for voldsramte (2015), 0,6 mio. kr. fra § 15.75.03.11 vedr. et liv uden vold - styrket
indsats over for voldsramte (2015), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.08.20 vedr. styrkelse af den sociale
indsats på stofmisbrugsområdet (1999), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.09.10 vedr. national civilsam-
fundsstrategi konto 15.75.09 (2011), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.09.20 vedr. national civilsamfunds-
strategi konto 15.75.09 (2011), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.09.30 vedr. national civilsamfundsstrategi
konto 15.75.09 (2011), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.10.72 vedr. sommerferiepulje (2014), 0,0 mio.
kr. fra § 15.75.10.72 vedr. pulje til sommerferiehjælp (2015), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.11.10 vedr.
opkvalificering af den tidlige indsats (2008), 8,2 mio. kr. fra § 15.75.11.50 vedr. misbrugsbe-
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handling for udsatte unge (2008), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.14.10 vedr. styrket indsats til forebyg-
gelse af vold på botilbud (2015), 0,8 mio. kr. fra § 15.75.15.30 vedr. styrkelse af plejefamilie-
området (2015), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.15.40 vedr. styrkelse af plejefamilieområdet (2015), 1,0
mio. kr. fra § 15.75.17.10 vedr. ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens (2014),
0,2 mio. kr. fra § 15.75.20.20 vedr. styrket indsats mod ungdomskriminalitet (2010), 1,1 mio. kr.
fra § 15.75.20.30 vedr. styrket indsats mod ungdomskriminalitet (2010), 0,4 mio. kr. fra §
15.75.20.40 vedr. styrket indsats mod ungdomskriminalitet (2010), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.21.20
vedr. etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (2016), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.21.20 vedr.
midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse og akutte overnatningstilbud - midlertidige
overgangsboliger til unge hjemløse (2015), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.22.10 vedr. Rådet for Socialt
Udsatte - midler til undersøgelser mv. (2008), 1,2 mio. kr. fra § 15.75.23.10 vedr. aktivitetstilbud
på væresteder mv. (2008), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.32 vedr. forstærket indsats for voldsramte
kvinder og børn på kvindekrisecentre (2007), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.26.43 vedr. indsats for
gravide stofmisbrugere (2007), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.60 vedr. undersøgelse af stofmis-
brugsområdet fra et brugerperspektiv (2016), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.70 vedr. digitalisering
til udsatte grupper (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.26.71 vedr. væk med volden inkl. interven-
tionscentre, heraf- interventionscenter, jf. § 15.75.26.71 (2012), 6,5 mio. kr. fra § 15.75.26.73
vedr. psykologhjælp på kvindekrisecentre, jf. § 15.75.26.73 (2012), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.26.74
vedr. akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere (2013), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.26.76
vedr. Hanne Mariehjemmet (2016), 0,8 mio. kr. fra § 15.75.27.32 vedr. væk med volden (2012),
0,1 mio. kr. fra § 15.75.34.20 vedr. forberedende forældrekurser § 15.75.34.20  (2005), 1,1 mio.
kr. fra § 15.75.35.30 vedr. strategi for udsatte grønlændere og deres børn (2013), 0,0 mio. kr. fra
§ 15.75.73.49 vedr. permanentgørelse af den udvidede åbningstid på døgnvære-stedet for udsatte
grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats over for udsatte grønlændere (2014), 0,6
mio. kr. fra § 15.75.73.50 vedr. støtte til frivillige organisationer mv. (2012), 0,8 mio. kr. fra §
15.75.73.51 vedr. støtte til frivillige organisationer mv. (2012), 0,4 mio. kr. fra § 15.75.73.52
vedr. drifts- og overgangsstøtte til projekter med udløb i 2012 (2013), 1,1 mio. kr. fra §
15.75.73.53 vedr. drifts- og overgangsstøtte til projekter med udløb i 2013  (2013), 0,0 mio. kr.
fra § 15.75.73.76 vedr. støtte til frivillige organisationer mv. (2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.73.80
vedr. understøttelse af frivillighedsområdet (2016), 2,5 mio. kr. fra § 15.75.74.34 vedr. støtte til
private ansøgere til overgang - overgangsordning, støtte til Mødrehjælpen (2010), 0,0 mio. kr. fra
§ 15.75.74.78 vedr. drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer mv. - forankringsstøtte
til sjældne diagnoser (2015), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.75.10 vedr. udviklings- og driftsstøtte til
frivillige organisationer m.v. (ansøgningspulje m.v.) (2009), 0,1 mio. kr. fra § 17.21.05.60 vedr.
vold som udtryksform konto 17.21.05.60 (2011), 0,2 mio. kr. fra § 17.59.11.70 vedr. Huset
Venture Service (2014), 7,1 mio. kr. fra § 17.59.12.10 vedr. socialøkonomiske virksomheder i
beskæftigelsesindsatsen (2012), 8,4 mio. kr. fra § 17.59.21.35 vedr. handicapstrategi (2009), 2,4
mio. kr. fra § 17.59.31.10 vedr. fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet (2010), 1,9 mio. kr.
fra § 17.61.07.10 vedr. børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande (2001), 0,6 mio. kr. fra §
20.11.01.55 vedr. styrkelse af kommunernes målrettede indsats for at hæve skolepræstationerne
hos elever med anden etnisk baggrund (2009), 3,2 mio. kr. fra § 20.11.31.70 vedr. Fastholdel-
sesTaskforce (2013), 0,1 mio. kr. fra § 21.61.10.60 vedr. idræt for personer med særlige behov
(2015), 0,7 mio. kr. fra § 28.81.51.50 vedr. målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social
udsathed (2012), 0,4 mio. kr. fra § 28.81.53.10 vedr. opkvalificering af den tidlige indsats (2008).

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2019 vil kunne ompriori-
teres 192,8 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbud-
getteret på finanslovsforslaget med 48,2 mio. kr. i 2019, 48,2 mio. kr. i 2020, 48,2 mio. kr. i 2021
og 48,2 mio. kr. i 2022. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne ompriorite-
ring.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2019 er 778,0 mio. kr.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 20,0 mio. kr. årligt i 2019-
| 2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at tilbageføre svindlede midler til satspuljen af
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| oktober 2018. Kontoen er desuden nedskrevet med 798,0 mio. kr. i 2019, 804,5 mio. kr. i 2020,
| 804,5 mio. kr. i 2021 og 820,2 mio. kr. i 2022 som følge af Aftale mellem regeringen, Social-
| demokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ud-
| møntning af satspuljen for 2019 af november 2018. På baggrund af aftalen iværksættes følgende
| initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

| (Mio. kr., 2019-priser)| 2019| 2020| 2021| 2022

| Initiativer| 819,8| 828,8| 826,3| 842,0
| Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger| 21,8| 24,3| 21,8| 21,8
| Tilbageførsel af svindlede midler| 20,0| 20,0| 20,0| 20,0
| Samlet nettotræk| 798,0| 804,5| 804,5| 820,2
|  |  
| Nr.| Initiativer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018.

|  
| Initiativer under socialområdet| 283,8| 279,0| 287,4| 289,0
| Socialinitiativer| 279,5| 276,1| 284,6| 284,9
| 1| Virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familier jf. § 15.11.30.54,
| 15.26.21.10 og 15.26.23.10.| 73,2| 52,3| 61,5| 70,8

| 2| Ro og stabilitet for udsatte børn og unge jf. § 10.11.22.40, 11.23.01.10,
| 11.42.01.10, 11.42.02.10, 15.11.30.54, 15.11.79.20, 15.12.01.10 og 15.26.59.10.| 4,7| 1,5| 0,6| 0,6

| 3| Inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progression og trivsel i
| skolen jf. § 20.11.31.76.| 1,5| 0,8| -| -

| 4
| Styrket indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen
| og ungdommen jf. § 15.11.30.54, 15.75.24.10,15.75.63.20, 15.75.63.30,
| 15.75.63.40 og 15.75.73.10.
| 10,0| 22,4| 14,4| 14,4

| 5| Styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager jf. § 15.11.79.20.| -| 1,8| 1,8| 1,8

| 6
| Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer 2019-
| 2022 jf. § 06.11.16.11, 11.23.13.70, 15.26.70.10, 15.26.70.20, 15.26.73.60,
| 15.75.03.50 og 15.75.73.91.
| 14,4| 20,6| 19,3| 10,7

| 7| Hjælp til stalkingudsatte og stalkere - driftstilskud til Dansk Stalking Center jf. §
| 15.75.73.86.| 5,5| 6,5| 8,0| 8,0

| 8| Støtte til ungekrisecentre jf. § 15.11.30.54, 15.26.19.10 og 15.26.19.11.| 3,0| 6,0| 6,0| 6,0
| 9| Styrket indsats til mænd i krise jf. § 15.75.31.10, 15.75.73.30 og 15.75.73.35.| 5,6| 0,8| 0,8| 0,8
| 10| Driftstilskud til Ventilen jf. § 15.26.73.10.| 1,0| 1,0| -| -
| 11| Driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar jf. § 15.71.73.15.| 5,0| -| -| -
| 12| Driftstilskud til Reden Aalborg jf. § 15.75.69.40.| 2,5| 2,5| 2,5| 2,5
| 13| Driftstilskud til SIND Ungdom jf. § 15.26.73.80.| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5
| 14| Driftstilskud til Projekt UNIK jf. § 15.26.73.85.| 2,5| -| -| -
| 15| Driftstilskud til Børn, Unge og Sorg jf. § 15.26.73.30.| 2,0| 2,0| 2,0| 2,0
| 16| Driftstilskud til Landsforeningen Spædbarnsdød jf. § 15.26.73.65.| -| -| 1,2| 1,2
| 17| Driftstilskud til Landsforeningen af Væresteder jf. § 15.75.73.77.| 0,2| 0,2| 0,7| 0,7
| 18| Driftstilskud til OMBOLD jf. § 15.75.73.91.| 1,0| -| -| -
| 19| Driftstilskud til Idræt for Sindet jf. § 15.75.73.90.| 1,5| -| -| -

| 20| Videreførelse af Bedre inklusion af nytilkomne grønlændere i Danmark jf. §
| 15.75.68.20.| -| 4,1| -| -

| 21| Børnerådets Børneportal jf. § 15.26.66.10.| -| 0,5| 0,5| 0,5

| 22| Hanne Mariehjemmet - understøttelse under overgang til takstfinansiering jf. §
| 15.75.26.77.| 3,4| -| -| -

| 23| Forebyggelse af udsathed og mistrivsel blandt LGBTI-personer - Driftsstøtte til
| LGBT Danmark mv. jf. § 06.11.16.33 og 14.69.14.80.| 1,5| 1,5| 1,9| 2,0

| 24| Ung under eget tag - støtte til unge hjemløse jf. § 15.11.30.54 og 15.75.21.70.| 12,0| -| -| -

| 25| Whistleblowerordning og retningslinjer for good governance i den frivillige so-
| ciale sektor jf. § 15.71.07.10, 15.71.07.11 og 15.71.66.20.| 2,6| 2,7| 3,5| 1,8

| 26| Styrkelse af borgernes retssikkerhed jf. § 15.11.79.25.| 3,0| 3,0| 3,0| 3,0

| 27| Styrkelse af borgernes retsstilling i servicelovens hjælperordninger jf. §
| 15.11.30.54, 15.11.79.20 og 15.64.52.10.| 1,0| 0,3| 0,3| 0,3

| 28| Straffeattester for personale i tilbud omfattet af socialtilsynet jf. § 11.23.01.10 og
| 15.11.79.20.| -| 1,0| 1,0| 1,0

| 29| Modernisering og tilpasning af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksi-
| sterende byggeri (Tilgængelighedspuljen) jf. § 28.57.02.11.| 7,4| -| -| -

| 30| Hjælpemidler ved stemmeafgivning jf. § 10.11.79.20.| 0,8| 0,8| 0,8| 0,8
| 31| Videreførelse af BPA-rådgivning jf. § 15.64.52.10.| 0,8| -| -| -
| 32| Handicappuljen - ændring af anvendelsesperioden jf. § 15.64.07.10.| 3,0| -| -| -
| 33| Ordbog over dansk tegnsprog jf. § 15.64.70.10.| 0,8| -| -| -
| 34| Støtte til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud jf. § 15.75.21.20.| 4,0| -| -| -
| 35| Støtte til julehjælp jf. § 15.26.17.10.| 4,0| -| -| -
| 36| Støtte til sommerferiehjælp jf. § 15.26.09.22.| 5,0| -| -| -

| 37| EU-fond om hjælp til de socialt dårligst stillede i Danmark (FEAD) - regulering
| af national medfinansiering jf. § 15.75.21.50.| 0,5| -| -| -

| 38| International adoptionsformidling jf. § 10.11.22.40 og 15.12.07.20.| 1,3| 1,8| -| -
| 39| Retfærdighed for ofre jf. § 11.11.76.10, 11.41.02.10 og 15.26.78.20.| 3,9| 3,9| 3,9| 3,2
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| 40| Ét samlet familieretligt system jf. § 11.41.02.10, 11.41.04.10, 11.42.02.10,
| 15.11.79.20, 15.12.01.10 og 15.12.01.80.| 56,5| 59,4| 56,8| 58,4

| 41| Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder jf. § 15.11.30.55
| og 15.11.79.20.| 30,6| 76,7| 93,2| 93,2

| 42| Opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne jf. § 15.11.30.54 og
| 15.64.45.30.| 3,3| 1,5| 0,4| 0,7

|  |  
|  | Administrationsudgifter| 4,3| 2,9| 2,8| 4,1
| 43| Administrationsudgifter jf. § 06.11.01.50, 11.11.75.10, 15.11.25.10 og
| 28.51.12.10.| 4,3| 2,9| 2,8| 4,1

|  |  
|  | Socialområdet i alt| 283,8| 279,0| 287,4| 289,0
|  | Initiativer under sundhedsområdet| 249,0| 249,3| 248,3| 248,3
|  | En styrket indsats i psykiatrien| 226,7| 230,0| 229,3| 231,6
| 44| Lokal forankring af afstigmatiseringskampagnen EN AF OS jf. § 16.53.04.20.| -| 1,0| 1,0| -

| 45| Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem
| civilsamfundet jf. § 16.53.35.10.| 5,5| 2,0| 2,4| 2,5

| 46| Viden om og udbredelse af peer-projekter jf. § 16.11.11.81 og 16.53.36.10.| 6,0| 5,0| 3,5| 6,5
| 47| Psykiatritopmødet videreføres jf. § 16.53.11.70.| 1,0| 1,0| -| -
| 48| Udbredelse af headspace jf. § 16.11.01.78 og 16.53.37.10.| 21,5| 11,7| 12,0| 12,3

| 49| Styrke studenterrådgivningens rådgivningskapaciteti forhold til unge med psykiske
| udfordringer på videregående uddannelser jf. § 19.35.24.10.| 2,5| 2,5| 2,5| 2,5

| 50| Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare
| unge jf. § 15.11.30.54, 15.26.14.10 og 15.26.14.20.| 19,7| 15,1| 10,1| 15,3

| 51| Kompetencecenter for børn som pårørende af mennesker med psykiske lidelser jf.
| § 16.53.38.10.| 2,5| 2,5| 3,0| 3,0

| 52| Videreføre og udvide tilskud til psykologbehandling for angst og depression jf. §
| 16.11.79.60.| 88,4| 95,4| 95,4| 95,4

| 53| Specialpsykologernes kompetencer skal bedre i spil jf. § 16.11.11.81.| 0,6| -| -| -
| 54| Understøtte rekruttering af dygtige medarbejdere til psykiatrien jf. § 16.11.11.81.| 2,6| 1,0| -| -

| 55
| Strategisk omlægning og udvikling af indsatsen i socialpsykiatrien jf. §
| 15.11.30.54, 15.75.55.10, 15.75.55.11, 15.75.55.20, 15.75.55.30, 15.75.55.40 og
| 15.75.55.50.
| 15,2| 2,1| 1,9| 2,6

| 56| Sikre kvaliteten på socialpsykiatriens største ydelsesområder jf. § 15.11.30.54,
| 15.75.55.10, 15.75.55.11, 15.75.55.20, 15.75.55.30, 15.75.55.40 og 15.75.55.50.| 6,3| 4,3| 0,5| -

| 57
| Videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien jf. §
| 15.11.30.54, 15.75.55.10, 15.75.55.11, 15.75.55.20, 15.75.55.30, 15.75.55.40 og
| 15.75.55.50.
| 13,8| 16,2| 14,2| 22,9

| 58| Udvikling af et sundhedspædagogisk værktøj til forebyggelse af somatisk sygdom
| jf. § 16.11.11.81.| 0,6| -| -| -

| 59| Styrke udbredelsen af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien jf. §
| 16.11.79.60.| 5,0| 5,0| 5,0| 5,0

| 60| Bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren jf. § 11.23.01.71.| 12,0| 15,8| 10,1| -
| 61| Bedre overgang fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien jf. § 16.11.79.60.| 7,0| 14,0| 14,0| 14,0

| 62| Bedre overgang fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien jf. §
| 16.11.11.81.| 0,6| -| -| -

| 63| Nationalt kompetencecenter for behandling af personer med en psykisk lidelse
| og et alkoholmisbrug jf. § 16.53.10.50.| -| 1,4| -| -

| 64| Udvikling og afprøvning af værktøjer til brug for opsporing af mennesker med
| psykiske lidelser og samtidigt misbrug jf. § 16.11.11.81.| 0,9| 1,1| -| -

| 65| Mere viden om behandling med elektrochok (ECT) jf. § 16.11.11.81 og
| 16.53.39.10.| 2,0| 2,0| 2,0| -

| 66| Nye Nationale Kliniske Retningslinjer jf. § 16.11.11.81.| 2,0| 1,5| -| -
| 67| Ny klinisk kvalitetsdatabase for psykologbehandling jf. § 16.11.79.60.| 1,1| 0,6| 0,6| 0,6

| 68| En styrket indsats i PPR - udvikling og implementering jf. § 15.11.30.54,
| 16.11.01.78, 16.11.11.80, 16.53.40.10 og 20.11.31.77.| 5,5| 21,8| 44,1| 49,0

| 69| Udvidelse af forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge med
| depression og angst jf. § 16.11.79.60.| 4,4| 7,0| 7,0| -

|  |  
|  | Øvrige prioriteringer| 20,2| 18,6| 18,6| 15,7
| 70| Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter| 5,2| 5,2| 5,2| 5,2

| 71| Styrket behandlingsgaranti og social stofmisbrugsbehandling for personer med et
| stofmisbrug jf. § 15.11.30.54 og 15.75.65.10.| 3,5| 3,4| 3,4| -

| 72| Etablering af Center for Digital Sundhed jf. § 16.11.11.82.| 2,5| 2,5| 2,5| 2,5
| 73| Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse jf. § 16.11.01.78 og 16.51.12.10.| 2,0| 2,0| 2,0| 2,5

| 74| Styrket indsats på området for test og behandling af sexsygdomme jf. §
| 16.21.26.10.| 4,0| 4,0| 4,0| 4,0

| 75| Udbredelse af FitforKids jf. § 16.21.27.10.| 1,5| 1,5| 1,5| 1,5

| 76| Forebyggelses- og informationsindsats målrettet sårbare gravide jf. § 16.11.11.81
| og 16.21.28.10.| 1,2| -| -| -

| 77| Inkontinens og sygefravær jf. § 16.51.81.10.| 0,3| -| -| -
|  |  
|  | Administrationsudgifter| 2,1| 0,7| 0,4| 1,0
| 78| Administrationsudgifter jf. § 15.11.25.10, 16.11.01.78 og 16.11.50.10.| 2,1| 0,7| 0,4| 1,0
|  |  
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|  | Sundhedsområdet i alt| 249,0| 249,3| 248,3| 248,3
|  |  
|  | Initiativer under ældreområdet| 77,2| 80,7| 80,7| 81,4
|  | Det gode ældreliv| 76,5| 80,5| 80,6| 81,4
| 79| Handlingsplan "Det gode ældreliv" jf. § 16.11.11.83 og 16.65.53.10.| 5,2| 47,3| 52,3| 62,8
| 80| Initiativer til understøttelse af det gode ældreliv jf. § 16.11.11.75.| 4,3| 6,7| 1,5| 1,5

| 81| Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre jf. §
| 16.11.11.83 og 16.65.54.10.| 35,0| 0,2| 0,8| -

| 82| Konkurser i ældreplejen| 13,1| 13,1| 13,1| 13,1

| 83| Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum (demensbadge) jf. §
| 16.66.06.10.| 9,7| 1,0| 1,0| 0,5

| 84| Fællesskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for
| civilsamfundsdeltagelse jf. § 16.11.11.83 og 16.65.23.10.| 4,7| 8,1| 8,3| -

| 85| Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner
| jf. § 16.65.55.10.| 1,2| 1,3| 1,3| 1,4

| 86| Forebyggelse af inkontinens hos ældre jf. § 16.11.11.83.| 1,0| 1,0| 0,5| -

| 87| Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse jf. §
| 16.33.16.20 og 16.33.16.30.| 1,3| 1,8| 1,8| 2,1

| 88| Undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden
| for hjemmet jf. § 16.11.01.79.| 1,0| -| -| -

|  
| Administrationsudgifter| 0,7| 0,2| 0,1| -
| 89| Administrationsudgifter jf. § 16.11.50.10.| 0,7| 0,2| 0,1| -
|  |  
|  | Ældreområdet i alt| 77,2| 80,7| 80,7| 81,4
|  |  
|  | Initiativer under beskæftigelsesområdet| 134,3| 142,4| 132,5| 135,9
|  | Beskæftigelsesinitiativer| 101,8| 81,1| 73,5| 104,8

| 90
| Flere mennesker med handicap i job jf. § 15.11.30.54, 15.64.01.10, 17.46.18.10,
| 17.46.18.20, 17.59.23.10, 17.59.24.20, 17.59.24.30, 17.59.24.40, 17.59.24.50,
| 17.59.24.60, 20.11.31.76, 20.89.08.10 og 20.98.31.70.
| 22,2| 34,4| 33,5| 38,3

| 91| Idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed jf. § 17.49.25.10
| og 21.61.10.66.| 10,0| 5,0| 10,0| 10,0

| 92| Konsolidering af "Flere skal med II - Investering i syge og udsatte borgere på
| kanten af arbejdsmarkedet" jf. § 17.46.64.20.| 32,7| 28,6| 4,4| 15,9

| 93| Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
| jf. § 17.59.21.40.| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0

| 94| Videreførelse af forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp mv. fra satspul-
| jen 2015 jf. § 17.35.11, 19.11.06.10 og 19.81.01.10.| 21,3| -| -| -

| 95| Lempelse af rimelighedskravet jf. § 17.19.78.10 og 17.54.06.10.| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6

| 96| Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet jf. §
| 17.59.14.20.| 5,0| 2,5| -| -

| 97| Støtte til vanskeligt stillede familier med børn jf. § 17.19.79.25.| -| -| 15,0| 30,0
|  |  
|  | Private projekter| 30,4| 58,9| 56,9| 28,5
| 98| Seniornetværket jf. § 17.59.31.15.| 3,3| 6,5| 6,5| 3,3
| 99| Landsforeningen for LEV jf. § 17.51.13.10.| 5,3| 10,5| 10,5| 5,2
| 100| Jobbanken jf. § 17.59.11.35.| 6,4| 12,9| 12,9| 6,5
| 101| Handicapidrættens Videncenter jf. § 17.59.11.40.| 2,8| 5,6| 5,6| 2,9
| 102| Topvirk jf. § 17.59.11.45.| 1,9| 3,9| 3,9| 1,9
| 103| High:Five jf. § 17.59.21.25.| 6,7| 13,4| 13,4| 6,7
| 104| Vold som udtryksform jf. § 17.21.05.60.| 2,0| 4,1| 4,1| 2,0
| 105| Cabi jf. § 17.51.11.10.| 2,0| 2,0| -| -
|  |  
|  | Administrationsudgifter| 2,1| 2,4| 2,1| 2,6
| 106| Administrationsudgifter jf. § 17.11.01.10 og 21.11.11.70.| 2,1| 2,4| 2,1| 2,6
|  |  
|  | Beskæftigelsesområdet i alt| 134,3| 142,4| 132,5| 135,9
|  |  
|  | Initiativer under integrationsområdet| 18,0| 34,6| 34,6| 44,6
|  | Integrationsinitiativer| 17,7| 34,3| 34,3| 44,3
| 107| Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse jf. § 14.62.10.30.| 5,7| 23,9| 26,9| 38,5
| 108| Partnerskaber mod negativ social kontrol jf. § 14.69.03.20.| 5,0| -| -| -
| 109| Styrket vidensopbygning jf. § 14.69.03.50.| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0
| 110| BørneTelefonen og minoritetsbørn jf. § 14.69.03.40.| 1,0| 1,4| 1,6| -
| 111| Kirkernes Integrations Tjeneste jf. § 14.69.06.30.| 0,2| 3,2| -| -
| 112| Venner Viser Vej jf. § 14.69.14.30.| 4,0| 4,0| 4,0| 4,0
| 113| National hotline mod radikalisering og ekstremisme jf. § 14.69.09.20.| 0,8| 0,8| 0,8| 0,8
|  |  
|  | Administrationsudgifter| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3
| 114| Administrationsudgifter jf. § 14.11.75.10.| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3
|  |  
|  | Integrationsområdet i alt| 18,0| 34,6| 34,6| 44,6
|  |  
|  | Initiativer under helhedsorienteret indsats| 15,0| 30,3| 30,3| 30,3
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| 115| Helhedsorienteret indsats jf. § 07.11.79.20.| 15,0| 30,3| 30,3| 30,3
|  |  
|  | Helhedsorienteret indsats i alt| 15,0| 30,3| 30,3| 30,3
|  |  
|  | Initiativer under videreudvikling af SØM| 12,5| 12,5| 12,5| 12,5
| 116| Videreudvikling af SØM jf. § 35.11.76.10.| 12,5| 12,5| 12,5| 12,5
|  |  
|  | Videreudvikling af SØM i alt| 12,5| 12,5| 12,5| 12,5
|  |  
|  | Initiativer under Den Sociale Investeringsfond| 30,0| -| -| -
| 117| Den Sociale Investeringsfond jf. § 07.11.03.10.| 30,0| -| -| -
|  |  
|  | Den Sociale Investeringsfond i alt| 30,0| -| -| -
|  
| Satspuljen 2019 i alt| 819,8| 828,8| 826,3| 842,0
| Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
| 1| § 15.26.52.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion| 10,6| 10,6| 10,6| 10,6
| 2| § 15.26.54.10. Efteruddannelse| 8,9| 8,9| 8,9| 8,9
| 3| § 15.26.56.60. Efteruddannelse af sagsbehandlere| 2,3| 2,3| 2,3| 2,3
| 4| § 17.59.21.20. Initiativer for personer med handicap| -| 2,5| -| -
| Omprioritering af fremadrettet bevilling i alt| 21,8| 24,3| 21,8| 21,8
| Nr.| Omprioritering af opsparing midler| Beløb
| 1| § 10.11.22.10. Ankestyrelsen| 1,5

| 2| § 15.11.30.50. Satspuljeinitiativer| 0,3

| 3| § 15.11.30.50. Satspuljeinitiativer| 0,6

| 4| § 15.13.20.30. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte børn og unge| 4,2

| 5| § 15.13.23.20. Ansøgningspulje vedr. resocialisering af indsatte med opmærk-
| somhedsforstyrrelser| 2,0

| 6| § 15.13.23.25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap| 8,4

| 7| § 15.13.26.60. Mestringsstøtte til familier med handicappede børn| 8,6

| 8| § 15.13.28.63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber| 0,2

| 9| § 15.13.28.70. Etablering af frivillig gældsrådgiver| <0,1

| 10| § 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion| 1,4

| 11| § 15.16.01.20. Efteruddannelse| 5,2

| 12| § 15.25.09.12. Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre| 2,2

| 13| § 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedrørende
| udsatte børn og unge| <0,1

| 14| § 15.26.02.20. Ansøgningspulje til styrket dokumentation af lovende social praksis| 4,7

| 15| § 15.26.04.10. Udsatte og sårbare børn og unge| 0,4

| 16| § 15.74.10.20. Fremrykningspuljen| 8,0

| 17| § 15.74.10.40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig| 12,7

| 18| § 15.74.10.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser| 0,8

| 19| § 15.74.15.50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske
| vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd| 1,3

| 20| § 15.75.03.21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale ind-
| satser| 1,0

| 21| § 15.75.06.10. Stærkere social mobilitet - Et udviklings- og Investeringsprogram
| på voksenområdet| 5,0

| 22| § 15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge| 1,1

| 23| § 15.75.10.72. Pulje til sommerferiehjælp| 0,2

| 24| § 15.75.12.20 Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder
| som ønsker at forlade prostitution| 0,9

| 25| § 15.75.18.60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner| 2,7

| 26| § 15.75.20.70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype| 0,4
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| 27| § 15.75.23.20. Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats| 0,9

| 28| § 15.75.24.10. Ansøgningspulje vedrørende implementering af modeller målrettet
| unge med misbrug| 1,5

| 29| § 15.75.29.10. Ansøgningspulje til afprøvning af indsatsmodel| 8,7

| 30| § 15.75.35.60. Ansøgningspulje til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlæn-
| dere i Danmark| <0,1

| 31| § 15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen| 1,5

| 32| § 15.75.49.10. Ansøgningspuljer til opfølgende samtaler med tidligere anbragte| 4,4

| 33| § 15.75.73.68. Børns Vilkår| 0,1

| 34| § 15.75.74.65. Symfonien| 0,6

| 35| § 15.75.74.73. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udlø-
| ber i 2013| 0,3

| 36| § 15.75.74.75. Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til projekter, hvis bevil-
| ling udløber i 2014| 0,1

| 37| § 15.75.75.70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social
| udsathed eller medvirker til en forbedret integration| 1,0

| 38| § 15.75.75.92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud
| i kriminalitet| 0,1

| 39| § 15.75.79.10. Transportordning for blinde og svagsynede| 10,0

| 40| § 16.21.03.10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper| <0,1

| 41| § 16.21.07.10. Tilskud til SIND| 0,3

| 42| § 16.21.07.20. Tilskud til PS Landsforening| 0,5

| 43| § 16.21.11.10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte| 0,2

| 44| § 16.21.14.10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide| 0,2

| 45| § 16.21.31.10. Seksuel Sundhed| 0,2

| 46| § 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdæk kende familieambulatoriefunktioner| 3,2

| 47| § 16.53.08.10. Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien| 6,0

| 48| § 16.53.09.10. Fremme af unges mentale sundhed| 1,0

| 49| § 16.51.27.10. Pulje til behandling til svært overvægtige børn| 0,3

| 50| § 16.53.10.10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme| 11,0

| 51| § 16.53.10.30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og al-
| men praksis| 36,4

| 52| § 16.53.10.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede| 5,8

| 53| § 16.53.10.50. Pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dob-
| beltbelastede| 6,4

| 54| § 16.53.10.60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien| 7,7

| 55| § 16.53.10.70. Pulje til børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere| 0,2

| 56| § 16.53.10.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser| 2,0

| 57| § 16.51.47.10. Opsamling og formidling af viden vedrørende HPV-vaccine| 0,1

| 58| § 16.51.58.10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer| 3,9

| 59| § 16.65.30.10. Tilskud vedrørende ældre| 0,1

| 60| § 16.65.30.43. Styrkelse af ældres digitale færdigheder| 0,3

| 61| § 16.65.30.44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og
| plejehjem| 1,5

| 62| § 16.65.30.46. Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger| 1,2

| 63| § 16.65.30.47. Forebyggelse af selvmord blandt ældre| 0,1
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| Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele 100.000. Omprioriteringerne er angivet til 0,0,
| hvis de er mindre end 50.000 kr. Afrunding kan medføre, at tallene ikke summerer.

| Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de
| pågældende konti i bevillingsafregningen for 2018 med følgende beløb.

| 64| § 16.65.30.62. Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen| 0,3

| 65| § 16.65.42.10. Tilbud til demente og andre svage ældre| 1,1
|  | I alt| 192,8

| Nr. 1.| 1.500.000,00
| Nr. 2.| 303.765,69
| Nr. 3.| 607.531,38
| Nr. 4.| 4.171.508,32
| Nr. 5.| 2.005.450,00
| Nr. 6.| 8.393.289,19
| Nr. 7.| 8.605.121,00
| Nr. 8.| 235.450,00
| Nr. 9.| 10.841,00
| Nr. 10.| 1.397.558,36
| Nr. 11.| 5.155.685,39
| Nr. 12.| 2.206.810,04
| Nr. 13.| 1.460,83
| Nr. 14.| 4.688.080,00
| Nr. 15.| 427.935,00
| Nr. 16.| 8.000.000,00
| Nr. 17.| 12.652.848,00
| Nr. 18.| 792.750,03
| Nr. 19.| 1.345.708,00
| Nr. 20.| 1.000.000,00
| Nr. 21.| 5.035.888,00
| Nr. 22.| 1.058.968,62
| Nr. 23.| 207.546,13
| Nr. 24.| 871.568,96
| Nr. 25.| 2.673.405,33
| Nr. 26.| 389.126,40
| Nr. 27.| 898.432,00
| Nr. 28.| 1.481.702,00
| Nr. 29.| 8.733.395,00
| Nr. 30.| 11.615,00
| Nr. 31.| 1.477.987,00
| Nr. 32.| 4.365.033,00
| Nr. 33.| 89.492,00
| Nr. 34.| 600.000,00
| Nr. 35.| 316.133,00
| Nr. 36.| 73.235,00
| Nr. 37.| 967.167,00
| Nr. 38.| 134.705,00
| Nr. 39.| 10.000.000,00
| Nr. 40.| 36.368,85
| Nr. 41.| 259.580,00
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35.11.07. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 243,3 138,4 118,4 165,4

10. Reserve til opfølgning på Dis-
ruptionrådets arbejde, EUD mv
Udgift ................................................... - - - 243,3 138,4 118,4 165,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 243,3 138,4 118,4 165,4

10. Reserve til opfølgning på Disruptionrådets arbejde, EUD mv
Der afsættes en reserve på 600,0 mio. kr. årligt i 2019-2022. Reserven vil bl.a. blive udmøntet

til initiativer, der følger op på Disruptionrådets arbejde, samt styrkede erhvervsuddannelser.
| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 356,7 mio. kr. i 2019, 461,6 mio. kr. i
| 2020, 481,6 mio. kr. i 2021 og 434,6 mio. kr. i 2022 fra reserven til initiativer på universitets-
| området samt til initiativer i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om erhvervsuddannelser til fremtiden af november
| 2018.

| Nr. 42.| 454.885,00
| Nr. 43.| 239.407,89
| Nr. 44.| 198.713,00
| Nr. 45.| 219.830,00
| Nr. 46.| 3.155.426,00
| Nr. 47.| 6.003.497,89
| Nr. 48.| 962.331,94
| Nr. 49.| 300.000,00
| Nr. 50.| 10.963.934,93
| Nr. 51.| 36.402.828,35
| Nr. 52.| 5.782.954,04
| Nr. 53.| 6.392.401,01
| Nr. 54.| 7.683.648,84
| Nr. 55.| 237.862,25
| Nr. 56.| 2.000.000,00
| Nr. 57.| 100.000,00
| Nr. 58.| 3.900.000,00
| Nr. 59.| 147.060,04
| Nr. 60.| 342.404,06
| Nr. 61.| 1.508.009,00
| Nr. 62.| 1.195.860,94
| Nr. 63.| 74.589,11
| Nr. 64.| 325.758,55
| Nr. 65.| 1.144.133,29
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35.11.08. Reserve til grønne initiativer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 35,0 54,6 101,3 76,7

10. Reserve til grønne initiativer
 Udgift ................................................... - - - 35,0 54,6 101,3 76,7

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 35,0 54,6 101,3 76,7

10. Reserve til grønne initiativer
Der afsættes en reserve på 260,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til en række grønne initiativer

med fokus på at styrke luftkvaliteten i de større byer samt styrke natur, klima, miljø og gastro-
nomi, herunder et Gastro-udspil.

| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 210,0 mio. kr. i 2019, 190,4 mio. kr. i
| 2020, 143,7 mio. kr. i 2021 og 168,3 mio. kr. i 2022 til grønne initiativer, jf. Aftale mellem re-
| geringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der udmøntes desuden
| 15,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 som led i den samlede finansiering af udskydelsen af indfasnin-
| gen af registreringsafgiften og forhøjelsen af bundfradraget for eldrevne køretøjer mv.

35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af
det kommunale bloktilskud mv.
Udgift ................................................... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2019-2022. Reserven udmøntes blandt andet

i tilfælde af, at der er væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler
sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen, som giver behov for at neutralisere dette
i relation til den indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2019 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med
drøftelserne om kommunernes økonomi for 2020. Der foretages ligeledes en efterregulering af
beskæftigelsestilskuddet for 2018.
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35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,2 - 54,0 23,6 20,5

10. Fællesoffentlig digitaliserings-
 strategi

Udgift ................................................... - - 0,2 - 54,0 23,6 20,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 0,2 - 54,0 23,6 20,5

10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
Reserven har til formål at finansiere initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

2016-2020 mv. Reserven er delvist finansieret af kommunerne og regionerne.
Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 45,0 mio. kr. til § 07.12.02. Fællesoffentlige

initiativer, 11,8 mio. kr. til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, 0,9 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen
for Sundhedsdata og 10,3 mio. kr. til § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Desuden er der udmøntet 3,8 mio. kr. til § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer vedrørende tele-
medicin.

35.11.11. Reserve til cybersikkerhed

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 25,0 - - - -

10. Reserve til cybersikkerhed
Udgift ................................................... - - 25,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 25,0 - - - -

10. Reserve til cybersikkerhed
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve til finansiering af initiativer i den nationale

strategi for cyber- og informationssikkerhed.
Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet midler til § 8 Erhvervsministeriet, § 7 Fi-

nansministeriet, § 11 Justitsministeriet, § 20 Undervisningsministeriet, § 29 Energi-, Forsynings-
og Klimaministeriet, § 16 Sundheds- og Ældreministeriet, § 28 Transport-, Bygnings- og Bolig-
ministeriet, § 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 6 Udenrigsministeriet.
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35.11.15. Pulje til retsområdet i Grønland

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 10,0 - - - -

10. Pulje til retsområdet i Grønland
Udgift ................................................... - - 10,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 10,0 - - - -

10. Pulje til retsområdet i Grønland
Der blev på finansloven for 2018 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til

retsområdet i Grønland.
| I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, da midlerne udmøntes på § 11.
| Justitsministeriet til initiativer inden for retsområdet i Grønland.

35.11.16. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 25,0 30,0 30,0 35,0

10. Pulje til nedbringelse af sagsbe-
 handlingstid

Udgift ................................................... - - - 25,0 30,0 30,0 35,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 25,0 30,0 30,0 35,0

10. Pulje til nedbringelse af sagsbehandlingstid
Der afsættes en reserve på 25,0 mio. kr. i 2019, 30,0 mio. kr. i 2020 og 2021 og 35,0 mio.

kr. i 2022 til målrettede indsatser, der sigter på at nedbringe for høje sagsbehandlingstider på
områder med borger- eller erhvervsrettet sagsbehandling.

| 35.11.17. Reserve til Udrejsecenter Lindholm

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 34,0 300,0 200,0 225,0

10. Reserve til Udrejsecenter Lind-
 holm

Udgift ................................................... - - - 34,0 300,0 200,0 225,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 34,0 300,0 200,0 225,0

| 10. Reserve til Udrejsecenter Lindholm
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 34,0 mio. kr. i 2019, 300,0 mio. kr. i 2020, 200,0 mio. kr. i 2021 og 225,0 mio. kr. i
| 2022 til etablering af Udrejsecenter Lindholm, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
| om finansloven for 2019 af november 2018.
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35.11.19. Regeringsreserve

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 256,0 1.429,8 716,9 800,9 842,3

10. Regeringsreserve
Udgift ................................................... - - 256,0 1.429,8 716,9 800,9 842,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 256,0 1.429,8 716,9 800,9 842,3

10. Regeringsreserve
| Der afsættes en reserve i 2019-2022 til nye regeringsinitiativer, herunder håndtering af ud-
| gifter i ministerierne ifm. Brexit, Sammenhængsreformen, ubalancer i Arbejdsgivernes Uddan-
| nelsesbidrag (AUB) mv.
| I forbindelse med ændringsforslagene opskrives reserven med 238,1 mio. kr. i 2019, 340,3
| mio. kr. i 2020, 411,4 mio. kr. i 2021 og 421,8 mio. kr. i 2022, jf. Aftale mellem regeringen og
| Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der udmøntes desuden 79,9 mio.
| kr. i 2019 og 39,5 mio. kr. i 2022 som led i den samlede finansiering af udskydelsen af indfas-
| ningen af registreringsafgiften og forhøjelsen af bundfradraget for eldrevne køretøjer mv.

35.11.21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve til finansiering af regeringens udspil om

erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 483,0 - - - 30,0

10. Reserve til finansiering af udspil
om erhvervs- og iværksætterini-

 tiativer
Udgift ................................................... - - 338,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 338,0 - - - -

20. Strategi for Danmarks digitale
 vækst

Udgift ................................................... - - 75,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 75,0 - - - -

30. Strategi for cirkulær økonomi
Udgift ................................................... - - 20,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 20,0 - - - -

40. Deleøkonomiske initiativer
Udgift ................................................... - - 20,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 20,0 - - - -

50. Vækstplan for Life Science
 Udgift ................................................... - - 30,0 - - - 30,0

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 30,0 - - - 30,0



§ 35.11.21.10. 25

10. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 338,0 mio. kr. i 2018 og 593,0 mio. kr.

årligt i 2019 og frem til finansiering af regeringens udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer.
Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 593,0 mio. kr. i 2019-2022 som følge af

aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag
for pensionsindbetalinger af februar 2018.

20. Strategi for Danmarks digitale vækst
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 75,0 mio. kr. i 2018 og 125,0 mio. kr.

årligt i 2019 og frem til finansiering af en strategi for Danmarks digitale vækst.
Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 125,0 mio. kr. i 2019-2022 som følge af

aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Initiativer for Danmarks
digitale vækst af februar 2018.

30. Strategi for cirkulær økonomi
| Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 20,0 mio. kr. i 2018-2019 og 10,0 mio.
| kr. årligt i 2021-2022 til finansiering af en strategi for cirkulær økonomi. Reserven er opjusteret
| med 10,0 mio. kr. i 2020 og 2022.
| I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, da reserven udmøntes til § 8. Er-
| hvervsministeriet, § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet, § 24. Miljø- og Fødevareministeriet,
| § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt § 29. Energi-, Forsynings- og Klimamini-
| steriet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af
| pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018.

40. Deleøkonomiske initiativer
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 20,0 mio. kr. årligt 2018 og frem til

finansiering af deleøkonomiske initiativer.
Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 20,0 mio. kr. i 2019-2022 som følge af aftale

mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer
af november 2017.

50. Vækstplan for Life Science
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 30,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem til

finansiering af en vækstplan for life science.
Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 30,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 som følge

af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om vækstplan for life science
af april 2018.

35.11.23. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægtsbudgettet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 105,0 - - - -

10. Reserve til erhvervs- og iværk-
sætterinitiativer på indtægtsbud-

 gettet
Udgift ................................................... - - 105,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 105,0 - - - -
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10. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægtsbudgettet
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 105,0 mio. kr. i 2018 til erhvervs- og

iværksætterinitiativer på indtægtsbudgettet.
Reserven er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2019 udmøntet i 2019-2022 som følge

af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksæt-
terinitiativer af november 2017. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 17,4 17,6 17,6 17,6 17,6

20. Merudgifter forbundet med poli-
tiets internationale operationer
Udgift ................................................... - - 17,4 17,6 17,6 17,6 17,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 17,4 17,6 17,6 17,6 17,6

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer
Der afsættes en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter

forbundet med politiets internationale beredskab. Reserven er reduceret med 10,1 mio. kr. årligt
fra 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke
III af marts 2017. Derudover er reserven udmøntet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2018 som led i fi-
nansieringen af en retfærdighedspakke. I 2019 udgør reserven 49,7 mio. kr., hvoraf en basisbe-
villing på 32,1 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det sam-
lede beredskab mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 6,2 5,0 - - -

10. Reserve til det landsdækkende
 radiokommunikationssystem til

det samlede beredskab mv.
Udgift ................................................... - - 6,2 5,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 6,2 5,0 - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er adgang til overførsel til § 11.23.01.10. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv.
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10. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab
mv.

Der afsættes en reserve på 5,0 mio. kr. i 2019.
Det fremgår af akt. 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af

de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdæk-
kende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette
svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr. Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2019
i alt 10,1 mio. kr. af reserven (2019-pl), heraf 5,1 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunika-
tionssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.29. Reserve til facility management

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1

10. Reserve til facility management
Udgift ................................................... - - 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1

10. Reserve til facility management
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 8 mio. kr. årligt (2018-pl) fra 2018 og

frem i forbindelse med etablering af en fælles løsning for facility management i staten.

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - -99,6 -35,5 -36,2 -36,2 -36,2

10. Effektivisering af det statslige
 indkøb

Udgift ................................................... - - -99,6 -62,2 -62,9 -62,9 -62,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -99,6 -62,2 -62,9 -62,9 -62,9

20. Korrektion vedr. 12. fase af Sta-
 tens Indkøbsprogram

Udgift ................................................... - - - 26,7 26,7 26,7 26,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 26,7 26,7 26,7 26,7

10. Effektivisering af det statslige indkøb
Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven

for 2018 af december 2017 optaget en negativ budgetregulering vedrørende 12. fase af statens
indkøbsprogram. Udmøntningen er på finanslovsforslaget for 2019 indbudgetteret på de enkelte
ministerområder.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget en negativ budgetregulering på 62,2 mio.
| kr. i 2019 og 62,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 i forbindelse med 13. fase af Statens Indkøbspro-
| gram. Budgetreguleringen udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.
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| 20. Korrektion vedr. 12. fase af Statens Indkøbsprogram
| I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 26,7 mio. kr. årligt i 2019-
| 2022 til dækning af mindreprovenu i forbindelse med 12. fase af Statens Indkøbsprogram. Re-
| serven udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.

35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 70,0 - - - -

10. Reserve til indsats mod ung-
 domskriminalitet

Udgift ................................................... - - 70,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 70,0 - - - -

10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået en aftale om en reform af

indsatsen mod ungdomskriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Social-
demokratiet om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet af juni 2018. Der er afsat en re-
serve på 162,3 mio. kr. i 2019, 159,3 mio. kr. i 2020, 158,3 mio. kr. årligt i 2021 og frem til
finansiering af reformen.

| I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes til § 10.
| Økonomi- og Indenrigsministeriet, § 11. Justitsministeriet og § 15. Børne- og Socialministeriet,
| jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om reform af indsatsen mod
| ungdomskriminalitet af juni 2018.

| 35.11.35. Reserve til pantebrevsmodel

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 70,0 60,0 55,0

10. Reserve til pantebrevsmodel
Udgift ................................................... - - - - 70,0 60,0 55,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 70,0 60,0 55,0

| 10. Reserve til pantebrevsmodel
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 70,0 mio. kr. i 2020, 60,0 mio. kr. i 2021 og 55,0 mio. kr. i 2022 til en pantebrevs-
| model, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
| 2018.
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35.11.36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 14,4 - - - -

10. Reserve til Kriminalforsorgens
udgifter til udlændingeopgaven
Udgift ................................................... - - 14,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 14,4 - - - -

10. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven
Der afsættes en reserve på 9,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til kriminalforsorgens udgifter

til udlændingeopgaver.
| I forbindelse med ændringsforslagene nulstilles reserven fra 2019 og frem som følge af bl.a.
| nedjustering af den modtagekapacitet, der holdes i beredskab i tilfælde af et øget flygtninge- og
| migrantpres.

35.11.38. Sikkerhedspulje

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 100,0 - - - -

10. Sikkerhedspulje
Udgift ................................................... - - 100,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 100,0 - - - -

10. Sikkerhedspulje
Der blev på finansloven for 2018 afsat en sikkerhedspulje på 100 mio. kr. i 2018 og 200

mio. kr. årligt i 2019-2020 til initiativer vedrørende forsvar, politi, sikkerhed mv., jf. Aftale
mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
finansloven for 2017 af november 2016.

Der er på finanslovsforslaget for 2019 udmøntet 102,0 mio. kr. i 2019 og 110,0 mio. kr. i
2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde pa-
rallelsamfund. Den resterende reserve er nedskrevet.

35.11.39. Reserve til JobReform fase 2

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 2.979,1 - - - -

10. Provenu fra kontanthjælpsreform
Udgift ................................................... - - 391,7 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 391,7 - - - -

20. Provenu fra integrationsydelsen
Udgift ................................................... - - 517,4 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 517,4 - - - -
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30. Pulje til håndtering af sampils-
 problemet

Udgift ................................................... - - 1.900,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.900,0 - - - -

50. Ikke disponerede midler fra pul-
je til kommunale skattenedsæt-

 telser
Udgift ................................................... - - 170,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 170,0 - - - -

10. Provenu fra kontanthjælpsreform
Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform
fase I af november 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve, der kunne
anvendes ved JobReform fase 2 til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster.

Reserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2019, jf. aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af fe-
bruar 2018.

20. Provenu fra integrationsydelsen
Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om indførelse af integrationsydelse for nytilkomne og herboende ud-
lændinge samt optjening af folkepension af juli 2015 blev der på finansloven for 2016 indbud-
getteret en reserve, der kunne anvendes ved JobReform fase 2.

Reserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2019, jf. aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af fe-
bruar 2018.

30. Pulje til håndtering af sampilsproblemet
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet

af juni 2017, blev der på finansloven for 2018 indbudgetteret en reserve til håndtering af sam-
spilsproblemet.

Reserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2019, jf. aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af fe-
bruar 2018.

50. Ikke disponerede midler fra pulje til kommunale skattenedsættelser
Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 170,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem

som følge af en ikke-udmøntet pulje til kommunale skattenedsættelser, jf. Aftale om kommuner-
nes økonomi for 2018.

Reserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2019, jf. aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger af fe-
bruar 2018.

35.11.40. Reserve til energiaftale uden for udgiftslofterne
Der indbudgetteres en reserve til finansiering af Energiaftale mellem regeringen, Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti af juni 2018.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 103,5 103,5 103,5

20. Pulje til overskudsvarme
Udgift ................................................... - - - - 103,5 103,5 103,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 103,5 103,5 103,5

20. Pulje til overskudsvarme
Der afsættes en reserve på 103,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 til en pulje til overskudsvarme,

jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternati-
vet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

35.11.43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 50,0 50,0 - - -

10. Reserve til politiskole i det vest-
 lige Danmark

Udgift ................................................... - - 50,0 50,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 50,0 50,0 - - -

10. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark
Der blev på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2018 og

2019 til udgifter til etablering af en ny politiskole i det vestlige Danmark, jf. Aftale mellem re-
geringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015. Midlerne
kan også udmøntes til en midlertidig politiskole i det vestlige Danmark.

35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 95,0 95,0 - - -

10. Reserve til ekstraordinære ind-
satser i grænseområderne mv.
Udgift ................................................... - - 95,0 95,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 95,0 95,0 - - -

10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
Der blev på finansloven for 2018 oprettet en reserve på 95,0 mio. kr. i 2018 til evt. merud-

gifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig græn-
sekontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december
2017.

| I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der en reserve på 95,0 mio. kr. i 2019 til me-
| rudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne, herunder midlertidig grænse-
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| kontrol, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november
| 2018.

35.11.45. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6

10. Reserve til klagemyndighed for
 offentlig erhvervsvirksomhed

Udgift ................................................... - - 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6

10. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed
Der afsættes en reserve på 7,6 mio. kr. årligt i 2019-2022 til oprettelsen af en klagemyndighed

for offentlig erhvervsvirksomhed.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.284,0 700,0 700,0 700,0 700,0

10. Reserve til EU-bidrag
Udgift ................................................... - - 1.284,0 700,0 700,0 700,0 700,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.284,0 700,0 700,0 700,0 700,0

10. Reserve til EU-bidrag
Der afsættes en reserve på 700,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til det danske EU-bidrag. Re-

serven tager højde for den usikkerhed, der er forbundet med budgetteringen af det danske EU-
bidrag.

35.11.48. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af danskere i EU

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - -8,6 - - - -

10. Budgetregulering vedrørende til-
tag til fremme af danskere i EU
Udgift ................................................... - - -8,6 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -8,6 - - - -
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10. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af danskere i EU
Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven

for 2018 af december 2017 optaget en negativ budgetregulering vedrørende fremme af danskere
i EU. Udmøntningen er på finanslovsforslaget for 2019 indbudgetteret på de enkelte minister-
områder.

35.11.49. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - -10,2 - - - -

10. Budgetregulering vedrørende
bedre it-styring i staten
Udgift ................................................... - - -10,2 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -10,2 - - - -

10. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten
Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven

for 2018 af december 2017 optaget en negativ budgetregulering vedrørende bedre it-styring i
staten. Udmøntningen er på finanslovsforslaget for 2019 indbudgetteret på de enkelte minister-
områder.

35.11.50. Reserve til Skatteministeriet
Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på Skatteministeriets område i perioden

2019-2022, der som udgangspunkt er fordelt på nedenstående områder.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 186,2 21,0 917,7 904,6 778,7

10. Toldområdet
 Udgift ................................................... - - - - 60,2 110,0 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 60,2 110,0 -

20. Inddrivelsesområdet
Udgift ................................................... - - 33,6 11,2 15,2 15,2 15,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 33,6 11,2 15,2 15,2 15,2

30. Ejendomsområdet
Udgift ................................................... - - 152,6 9,8 685,5 583,7 556,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 152,6 9,8 685,5 583,7 556,8

40. Legacy-området
Udgift ................................................... - - - - 100,8 113,3 128,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 100,8 113,3 128,4

50. Udbytteområdet
Udgift ................................................... - - - - 56,0 82,4 78,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 56,0 82,4 78,3
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10. Toldområdet
Der afsættes en reserve til toldområdet på 60,2 mio. kr. i 2020 og 110,0 mio. kr. i 2021.

20. Inddrivelsesområdet
Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på inddrivelsesområdet på 61,2 mio.

kr. i 2019 og 15,2 mio. kr. årligt i 2020-2022.
| I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen med 50,0 mio. kr. i 2019, idet
| midlerne udmøntes på § 9. Skatteministeriet.

30. Ejendomsområdet
Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på ejendomsområdet på 9,8 mio. kr. i

2019, 685,5 mio. kr. i 2020, 583,7 mio. kr. i 2021 og 556,8 mio. kr. i 2022.

40. Legacy-området
Der afsættes en reserve til legacyområdet på 100,8 mio. kr. i 2020, 113,3 mio. kr. i 2021 og

128,4 mio. kr. i 2022.

50. Udbytteområdet
Der afsættes en reserve til udbytteområdet på 56,0 mio. kr. i 2020, 82,4 mio. kr. i 2021 og

78,3 mio. kr. i 2022.

35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig, erhvervs- og
iværksætterinitiativer mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 27,5 16,4 51,4 64,5 59,6

10. Reserve til administrative konse-
kvenser af boligforlig
Udgift ................................................... - - 25,0 16,4 51,4 64,5 59,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 25,0 16,4 51,4 64,5 59,6

20. Reserve til administrative konse-
kvenser af erhvervs- og iværts-

 ætterinitiativer
Udgift ................................................... - - 2,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2,5 - - - -

10. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig
Der er afsat en reserve til de administrative konsekvenser af boligforliget, jf. Forlig mellem

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbe-
skatningen af maj 2017.

Reserven er delvist udmøntet på finanslovsforslaget for 2019.

20. Reserve til administrative konsekvenser af erhvervs- og iværtsætterinitiativer
| Der er afsat en reserve til de administrative konsekvenser af aftalen om erhvervs- og iværk-
| sætterinitiativer, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Er-
| hvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Reserven er delvist udmøntet i 2019.
| I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen, idet reserven udmøntes til § 9.
| Skatteministeriet til finansiering af administrative konsekvenser af Aftale mellem regeringen,
| Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.
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35.11.52. Reserve til nyt forsvarsforlig

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 800,0 - - - -

10. Reserve til nyt forsvarsforlig
Udgift ................................................... - - 800,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 800,0 - - - -

10. Reserve til nyt forsvarsforlig
Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven

for 2018 af december 2017 afsat en reserve på 800,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til finansi-
ering af nyt forsvarsforlig.

Reserven er udmøntet på finanslovsforslaget for 2019, jf. Aftale mellem regeringen, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar
2018. Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35.11.53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Reserve til SEA-reform
Udgift ................................................... - - - - 435,3 435,3 435,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 435,3 435,3 435,3

20. Budgetregulering vedr. husleje-
 nedsættelser

Udgift ................................................... - - - - -435,3 -435,3 -435,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -435,3 -435,3 -435,3

10. Reserve til SEA-reform
Der afsættes en reserve fra 2020 og frem til at dække mindreindtægter i Bygningsstyrelsens

ejendomsvirksomhed som følge af en huslejenedsættelse under statens huslejeordning (SEA-ord-
ning). Huslejenedsættelsen følger af en reform af SEA-ordningen. Reserven udmøntes på finans-
loven for 2020.

20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser
I forbindelse med en huslejenedsættelse i SEA-ordningen tilpasses bevillingerne til uddan-

nelsesinstitutionerne, der er omfattet af SEA-ordningen, med henblik på at sikre, at huslejened-
sættelsen i udgangspunktet er udgiftsneutral. Budgetreguleringen udmøntes på finansloven for
2020 på de relevante institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 21.
Kulturministeriet.
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35.11.54. Reserve til energiaftale
Der afsættes en reserve til finansiering af Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni
2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 146,5 151,5 151,5

50. Administration
Udgift ................................................... - - - - 45,5 50,5 50,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 45,5 50,5 50,5

60. Diverse tilskudspuljer
Udgift ................................................... - - - - 101,0 101,0 101,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 101,0 101,0 101,0

50. Administration
Der afsættes en reserve på 45,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 50,5 mio. kr. årligt i 2021-2022

til administrative omkostninger, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.
Reserven udmøntes efter nærmere analyse.

| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 45,5 mio. kr. i 2019 på § 29. Energi-,
| Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
| Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

60. Diverse tilskudspuljer
Der afsættes en reserve på 101,0 mio. kr. i 2020 og 121,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til

diverse tilskudspuljer, jf. Energiaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 20,2 mio. kr. årligt i 2021-2022 fra re-
| serven på § 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. Energiaftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk
| Folkeparti af juni 2018.

35.11.58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det
statslige delloft for drift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 15,0 - - - -

10. Reserve vedr. Aftale om flere år
 på arbejdsmarkedet

Udgift ................................................... - - 15,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 15,0 - - - -
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10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet
Der afsættes en reserve på 15,0 mio. kr. i 2018, 25,0 mio. kr. i 2019, samt 35,0 mio. kr. i

2020-2021 (2018-pl) til budgetvirkningerne under det statslige delloft for driftsudgifter som følge
af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 25,2 mio. kr. i 2019 og 35,3 mio. kr.
| årligt i 2020-2022, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
| af november 2018.

| 35.11.59. Reserve til obligatorisk opsparing under det statslige delloft for ind-
| komstoverførsler

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 251,9 516,4 790,0

10. Reserve til obligatorisk opspa-
ring under det statslige delloft

 for indkomstoverførsler
Udgift ................................................... - - - - 251,9 516,4 790,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 251,9 516,4 790,0

| 10. Reserve til obligatorisk opsparing under det statslige delloft for indkomstoverførsler
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 251,9 mio. kr. i 2020, 516,4 mio. kr. i 2021 og 790,0 mio. kr. i 2022 til obligatorisk
| opsparing under det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. Aftale mellem regeringen og
| Dansk Folkeparti om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for
| overførselsmodtagere.

| 35.11.60. Reserve til obligatorisk opsparing uden for udgiftslofterne

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 86,7 174,9 263,3

10. Reserve til obligatorisk opspa-
ring uden for udgiftslofterne
Udgift ................................................... - - - - 86,7 174,9 263,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 86,7 174,9 263,3

| 10. Reserve til obligatorisk opsparing uden for udgiftslofterne
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 86,7 mio. kr. i 2020, 174,9 mio. kr. i 2021 og 263,3 mio. kr. i 2022 til obligatorisk
| opsparing uden for udgiftslofterne, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny re-
| gulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere.
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35.11.62. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og
varebiler

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - -300,0 -300,0 -300,0

10. Budgetregulering vedrørende pe-
riodebaserede vejafgifter for per-
son- og varebiler
Udgift ................................................... - - - - -300,0 -300,0 -300,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -300,0 -300,0 -300,0

10. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler
Der blev på finansloven for 2018 optaget en negativ budgetregulering på 300,0 mio. kr. årligt

fra 2020 og frem vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler, jf. Aftale mel-
lem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne af september 2017.

35.11.64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 103,7 91,3 99,6

10. Reserve vedr. forenkling af den
 økonomiske styring

Udgift ................................................... - - - - 103,7 91,3 99,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 103,7 91,3 99,6

10. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring
Der afsættes en reserve på 25,5 mio. kr. i 2019, 127,0 mio. kr. i 2020 og 121,5 mio. kr. i

2021-2022 vedr. forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale
mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer
af november 2017. Provenuet er blandt andet reserveret til yderligere tiltag som led i forenkling
af beskæftigelsesindsatsen.

| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 25,5 mio. kr. i 2019, 23,3 mio. kr. i 2020,
| 30,2 mio. kr. i 2021 og 21,9 mio. kr. i 2022 på § 17. Beskæftigelsesministeriet, jf. Aftale mellem
| regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
| en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018.
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35.11.65. Reserve til økologisk arealtilskud

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 50,0 5,7 - - -

10. Reserve til økologisk arealtil-
 skud

Udgift ................................................... - - 50,0 5,7 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 50,0 5,7 - - -

10. Reserve til økologisk arealtilskud
| Der blev på finansloven for 2018 afsat en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til
| økologisk arealtilskud. Reserven er delvist udmøntet med 43,4 mio. kr. i 2019.
| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 0,9 mio. kr. fra kontoen i 2019 på § 24.
| Miljø- og Fødevareministeriet til finansiering af udgifter til kontrol og sagsbehandling i forbin-
| delse med meransøgning om økologisk arealtilskud.

35.11.66. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er
døgnbemanding

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - 10,0 - - - -

10. Reserve til politiets indsats ved
de grænseovergange, hvor der
ikke er døgnbemanding
Udgift ................................................... - - 10,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 10,0 - - - -

10. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding
Der blev på finansloven for 2018 afsat reserve på 10,0 mio. kr. i 2018 til politiets indsats ved

de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding. Der budgetteres ikke på kontoen fra 2019
og frem.

35.11.72. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - -1.138,0 -931,0

10. Reserve til energiaftale på ind-
 tægtsbudgettet
 Udgift ................................................... - - - - - -1.138,0 -931,0

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - -1.138,0 -931,0
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10. Reserve til energiaftale på indtægtsbudgettet
Der afsættes en negativ reserve på 100 mio. kr. i 2020, 1.238 mio. kr. i 2021 og 1.031,0 mio.

kr. i 2022, som dækker over en række finansieringsinitiativer på indtægtsbudgettet, jf. Energiaf-
tale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene opskrives kontoen med 100,0 mio. kr. årligt i 2020-
| 2022. Bevægelsen modsvares på § 7.15.01. Udbytte fra statslige selskaber, jf. Energiaftale mellem
| regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
| Socialistisk Folkeparti af juni 2018.

35.11.73. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - 712,1

10. Reserve til uddannelses-, under-
visnings- og kulturområdet

 Udgift ................................................... - - - - - - 712,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - 712,1

10. Reserve til uddannelses-, undervisnings- og kulturområdet
Der afsættes en reserve i 2022 med provenuet fra omprioriteringsbidraget på undervisnings-,

uddannelses- og kulturområdet. Reserven udmøntes til initiativer på de pågældende områder.
| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes der 130,0 mio. kr. fra reserven i 2022, jf.
| Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk
| Folkeparti om erhvervsuddannelser til fremtiden af november 2018.

| 35.11.74. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed for udbud

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - -5,4 -5,0 -5,0 -5,0

10. Negativ budgetregulering vedr.
rådgivningsenhed for udbud
Udgift ................................................... - - - -5,4 -5,0 -5,0 -5,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -5,4 -5,0 -5,0 -5,0

| 10. Negativ budgetregulering vedr. rådgivningsenhed for udbud
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der optages en
| negativ budgetregulering på 5,4 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 vedrørende ny
| rådgivningsenhed for udbud. Bevillingerne på § 7.14.01. Moderniseringsstyrelsen og § 8.21.01.
| Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er samlet opjusteret tilsvarende. Budgetreguleringen ud-
| møntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2019.
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| 35.11.75. Reserve til Udlændingestyrelsen

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 25,0 20,0 - -

10. Reserve til Udlændingestyrelsen
Udgift ................................................... - - - 25,0 20,0 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 25,0 20,0 - -

| 10. Reserve til Udlændingestyrelsen
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve til opjustering af Udlændingestyrelsens bevilling med 25,0 mio. kr. i 2019 og 20,0 mio.
| kr. i 2020. Reserven udmøntes til § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet i 2019, når den
| igangværende budgetanalyse af Udlændingestyrelsen er færdiggjort.

| 35.11.76. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 12,5 12,5 12,5 12,5

10. Reserve til videreudvikling af
Den Socialøkonomiske Investe-

 ringsmodel
Udgift ................................................... - - - 12,5 12,5 12,5 12,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 12,5 12,5 12,5 12,5

| 10. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af Aftale
| mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
| Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 af november 2018 er der afsat en
| reserve på 12,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Inve-
| steringsmodel (SØM).

| 35.11.77. Reserve til erhvervsinitiativer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 70,0 85,0 90,0 90,0

10. Reserve til nedbringelse af er-
 hvervslivets byrder

Udgift ................................................... - - - 40,0 40,0 25,0 25,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 40,0 40,0 25,0 25,0

20. Reserve til opfølgning på vækst-
 teams

Udgift ................................................... - - - 30,0 45,0 65,0 65,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 30,0 45,0 65,0 65,0
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| 10. Reserve til nedbringelse af erhvervslivets byrder
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 40,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 25,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til ned-
| bringelse af erhvervslivets byrder, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finans-
| loven for 2019 af november 2018.

| 20. Reserve til opfølgning på vækstteams
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 30,0 mio. kr. i 2019, 45,0 mio. kr. i 2020 og 65,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til
| opfølgning på vækstteams, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for
| 2019 af november 2018.

| 35.11.78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 10,0 20,0 20,0 -

10. Reserve til etablering af fæng-
selspladser i udlandet

 Udgift ................................................... - - - 10,0 20,0 20,0 -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 10,0 20,0 20,0 -

| 10. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 10,0 mio. kr. i 2019 og 20,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til etablering af fængsels-
| pladser i udlandet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019
| af november 2018.



§ 35.12. 43

35.12. Momsrefusion

35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner

under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og
Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2018.
Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-pro-
duktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen
på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 7.372,2 7.795,3 8.143,3 8.216,6 8.216,6 8.216,6 8.216,6

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, drift
Udgift ................................................... 7.372,2 7.795,3 8.143,3 8.216,6 8.216,6 8.216,6 8.216,6
49. Reserver og budgetregulering ....... 7.372,2 7.795,3 8.143,3 8.216,6 8.216,6 8.216,6 8.216,6

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift
Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende insti-

tutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses-
og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.

35.12.02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende institutioner

under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og
Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2018.
Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-pro-
duktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen
på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.7. Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser
fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.7. Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser
fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling ........................................... 2.532,6 1.903,4 2.948,8 2.579,9 2.579,9 2.579,9 2.579,9

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, anlæg
Udgift ................................................... 2.532,6 1.903,4 2.948,8 2.579,9 2.579,9 2.579,9 2.579,9
40. Statslig momsrefusionsudgift ........ 2.532,6 1.903,4 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2.948,8 2.579,9 2.579,9 2.579,9 2.579,9

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg
Anlægsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende in-

stitutioner under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet afholdes ved træk på denne momsreserve.
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