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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 9.404,0 9.404,0 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 3.291,8 3.291,8 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 2.163,8 2.163,8 -

Reserver mv. ............................................................................................. 12.695,8 -
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 3.301,0 -
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 9.394,8 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... 12.695,8 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 12.695,8 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 12.695,8 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 1.000,0 -
02. Forskningsreserve ................................................................... - -
04. Satsreguleringspulje ................................................................ - -
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift .................................. - -
08. Reserve til grøn omstilling mv. .............................................. - -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud

mv. ........................................................................................... 1.000,0 -
10. Fonden for Velfærdsteknologi ................................................ 82,0 -
16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen ................. - -
17. Reserve til det hele Danmark ................................................. 150,0 -
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..................................... 1,6 -
19. Regeringsinitiativer ................................................................. - -
20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes er-

hvervsrettede sagsbehandlingstider ........................................ 40,5 -
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21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer ......................... 75,0 -
22. Reserve Statens Serum Institut ............................................... 100,0 -
23. Sundhedsreserve ...................................................................... - -
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa-

le operationer .......................................................................... 28,8 -
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem

til det samlede beredskab mv. ................................................ 15,0 -
32. Effektivisering af det statslige indkøb ................................... -100,0 -
34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra

øerne ........................................................................................ 48,1 -
35. Ramme til lempelser for erhvervslivet ................................... 208,0 -
37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i

landbruget ................................................................................ 232,0 -
38. Budgetregulering vedrørende Aftale om et tryggere dagpen-

gesystem .................................................................................. - -
39. Reserve til JobReform fase 2 ................................................. - -
40. Budgeteregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgifts-

lofterne .................................................................................... -80,0 -
43. Reserve til ny politiskole i det vestlige Danmark ................. - -
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. 200,0 -
45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skat-

teaftalen ................................................................................... - -
46. Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede udgifter .. 300,0 -
47. Reserve til EU-bidrag ............................................................. - -
48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet ............... - -
49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne .................. - -
60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter .......... - -

35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ................................ 7.231,0 -
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .............................. 2.163,8 -
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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. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 7.264,3 7.393,9 9.570,0 9.404,0 9.759,5 10.214,4 11.220,5
Udgift ......................................................... 7.264,3 7.393,9 9.570,0 9.404,0 9.759,5 10.214,4 11.220,5

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 7.264,3 7.393,9 9.570,0 9.404,0 9.759,5 10.214,4 11.220,5
35.11. Reserver mv. ................................. - - 2.370,8 2.173,0 2.527,2 2.981,4 3.987,4
35.12. Momsrefusion ................................ 7.264,3 7.393,9 7.199,2 7.231,0 7.232,3 7.233,0 7.233,1

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 2.048,5 2.601,3 3.161,6 3.291,8 4.480,8 4.388,2 4.313,3
Udgift ......................................................... 2.048,5 2.601,3 3.161,6 3.291,8 4.480,8 4.388,2 4.313,3

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 2.048,5 2.601,3 3.161,6 3.291,8 4.480,8 4.388,2 4.313,3
35.11. Reserver mv. ................................. - - 1.000,0 1.128,0 2.317,0 2.224,4 2.149,5
35.12. Momsrefusion ................................ 2.048,5 2.601,3 2.161,6 2.163,8 2.163,8 2.163,8 2.163,8

Artsoversigt:
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Bevilling i alt ............................................. 9.312,8 9.995,2 12.731,6 12.695,8 14.240,3 14.602,6 15.533,8

Aktivitet i alt .............................................. 9.312,8 9.995,2 12.731,6 12.695,8 14.240,3 14.602,6 15.533,8
Udgift ..................................................... 9.312,8 9.995,2 12.731,6 12.695,8 14.240,3 14.602,6 15.533,8

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 9.312,8 9.995,2 12.731,6 12.695,8 14.240,3 14.602,6 15.533,8
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

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

10. Merudgifter ved nye bevillings-
 forslag

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. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Reservebeløbet for 2016-2019 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.

35.11.02. Forskningsreserve
| Fra forskningsreserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation.
| På finansloven for 2016 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 548,6 1.192,2 2.519,6

10. Tværgående forskningsinitiativer
 Udgift ................................................... - - - - - 460,7 1.605,1

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 460,7 1.605,1

20. Forskningsreserve i henhold til
Aftale om en reform af førtids-
pension og fleksjob
Udgift ................................................... - - - - 548,6 731,5 914,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 548,6 731,5 914,5

10. Tværgående forskningsinitiativer
Fra reserven udmøntes midler til prioriterede, tværgående initiativer inden for forskning, ud-

vikling og innovation. Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 er reserven redu-
ceret med 924,7 mio. kr. i 2016 og 639,6 mio. kr. i 2017 i forhold til det tekniske finanslovforslag
for 2016.

| Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
| Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
| Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015 udmøntes der i forbin-
| delse med ændringsforslagene 305 mio. kr. i 2016.
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20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
Som led i Aftale mellem regeringen(SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende pro-
venuet til medfinansiering af udgifter forbundet med regeringens uddannelses- og forsknings-
målsætninger.

| Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsæt-
| ningen, svarende til 365,8 mio. kr. i 2016.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
| Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
| Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2016 af oktober 2015 i henhold til Aftale om
| reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 udmøntes der i forbindelse med ændringsfor-
| slagene 365,8 mio. kr. i 2016

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 330,9 302,8 276,6

10. Satsreguleringspulje
Udgift ................................................... - - 350,0 - 330,9 302,8 276,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 350,0 - 330,9 302,8 276,6

20. Forslag til udmøntning
Udgift ................................................... - - -350,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -350,0 - - - -

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 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel sva-
rende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret
til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2014 har
været afdæmpet, og som følge deraf udgør tilpasningsprocenten for 2016 -0,6 procent. Det inde-
bærer, at der ikke tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb i 2016.

Der frigives 285,0 mio. kr. i 2016 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Puljen
forhøjes med 53,4 mio. kr. årligt fra 2016. Hertil kommer en bagudrettet korrektion af satsregu-
leringspuljen på i alt 388,1 mio. kr. Engangskorrektionen er fordelt med 55,8 mio. kr. i 2016, 57,5
mio. kr. i 2017, 117,4 mio. kr. i 2018 og 157,4 mio. kr. i 2019. Korrektionerne vedrører hoved-
sageligt en revurdering af beregningsgrundlaget for puljebeløbet vedrørende udgifter til overfør-
selsindkomster til folke- og førtidspension til pensionister bosiddende i udlandet samt en korrek-
tion af projektregistreringen af varige merudgifter ved Anbringelsesreformen. Endvidere forhøjes
satsreguleringspuljen med i alt 99,7 mio. kr. i 2016 som følge af tilbageførsel af uforbrugte
midler.

Der tilbageføres 0,0 mio. kr. fra §15.11.08.44 vedr. initiativer for flygtninge- og indvandre-
kvinder (2008), 0,1 mio. kr. fra § 15.13.22.30 vedr. ny forskning om ADHD (2012), 0,2 mio. kr.
fra §15.13.23.40 vedr. kvalificering af indsatsten for familier med handicappede børn (2008), 1,6
mio. kr. fra §15.13.23.50 vedr. kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet (2007), 0,0 mio.
kr. fra §15.13.23.60 vedr. styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD mv. (2009), 0,0
mio. kr. fra §15.13.24.10 vedr. nye og nemmere veje (2006), 0,7 mio. kr. fra §15.13.25.20 vedr.
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tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed (2011), 1,0 mio. kr. fra §15.13.25.30 vedr.
forsøgsprojektet på tolkeområdet (2011), 0,0 mio. kr. fra §15.13.26.10 vedr. flyt holdninger og
gør op med fordomme (2014), 0,4 mio. kr. fra §15.13.28.40 vedr. udviklingsprojekter på det fri-
villige sociale område (2012), 0,5 mio. kr. fra §15.14.12.10 vedr. udvikling af efteruddannelse
(2009), 0,0 mio. kr. fra §15.25.09.11 vedr. styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)
(2010), 0,1 mio. kr. fra §15.25.09.15 vedr. støtte til forældre til anbragte børn (2010), 3,9 mio.
kr. §15.64.08.10 vedr. styrket indsats på botilbud mv. (2008), 0,0 mio. kr. fra §15.64.18.10 vedr.
forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb (2005), 0,4 mio. kr. fra. §15.74.10.13 vedr.
Psykiatriaftale 2007-2010 (2007), 0,0 mio. kr. fra §15.74.10.90 vedr. pulje til plan for pårøren-
deinddragelse (2014), 6,5 mio. kr. fra §15.74.11.10 vedr. akutte tilbud til sindslidende (2008),
0,9 mio. kr. fra §15.74.12.20 vedr. isolerede sindslidende i egen bolig (2012), 1,0 mio. kr. fra
§15.74.14.10 vedr. den gode udskrivning (2010), 6,8 mio. kr. fra §15.74.14.40 vedr. medicinpæ-
dagogik og psykoedukation (2010), 0,2 mio. kr. fra §15.74.15.30 vedr. udvikling af bostøtte
(2011), 0,1 mio. kr. fra §15.75.10.10 vedr. rammebeløb til projekter på det børne- og familiepo-
litiske område (2003), 0,0 mio. kr. fra §15.75.10.20 vedr. tilskud til uddannelse og evaluering
(2000), 0,1 mio. kr. fra §15.75.10.72 vedr. pulje til sommerferiehjælp (2014), 0,8 mio. kr. fra
§15.75.11.10 vedr. opkvalificering af den tidlige indsats (2008), 0,3 mio. kr. fra §15.75.11.20
vedr. etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud
(2008), 2,3 mio. kr. fra §15.75.11.30 vedr. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats
(2008), 1,9 mio. kr. fra §15.75.11.40 vedr. efterværn (2008), 0,2 mio. kr. fra §15.75.11.80 vedr.
bedste ven til sårbare børn og unge (2008), 0,1 mio. kr. fra §15.75.11.90 vedr. netværk og sam-
talegrupper (2008), 1,5 mio. kr. fra §15.75.19.10 vedr. bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte
(2004), 0,3 mio. kr. fra §15.75.22.10 vedr. rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (2008), 1,7
mio. kr. fra §15.75.23.10. vedr. aktivitetstilbud på væresteder mv. (2008), 0,1 mio. kr. fra
§15.75.25.10 vedr. indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (2005), 4,4 mio. kr. fra
§15.75.26.11 vedr. permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet
af pulje til socialt udsatte grupper (2002), 0,0 mio. kr. fra §15.75.26.32 vedr. forstærket indsats
for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre (2007), 0,1 mio. kr. fra §15.75.26.43 vedr.
indsats over for gravide stofmisbrugere (2007), 2,7 mio. kr. fra §15.75.26.50 vedr. social indsats
over for alkoholmisbrugere (2001), 0,1 mio. kr. fra §15.75.30.10 vedr. tilskud vedrørende ældre
(1999), 0,0 mio. kr. fra §15.75.30.15 vedr. lokal integration af førtidspensionister (2010), 0,0 mio.
kr. fra §15.75.30.20 vedr. rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet (2009), 0,2
mio. kr. fra §15.75.30.50 vedr. pulje til iværksættelse af forsøg med oprettelse af kommunale
forebyggelses- og rådgivningscentre (2014), 1,2 mio. kr. fra §15.75.30.70 vedr. information om
initiativer på folke- og førtidspensionsområdet (2008), 0,9 mio. kr. fra §15.75.30.93 vedr. EU's
år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationer (2012), 0,1 mio. kr. fra §15.75.32.10 vedr.
Med familien i centrum (2004), 0,1 mio. kr. fra §15.75.34.20 vedr. forberedende forældrekurser
(2005), 0,6 mio. kr. fra §15.75.72.10 vedr. Det Fælles Ansvar II (2007), 0,1 mio. kr. fra
§15.75.73.30 vedr. Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2010 (2011),
0,1 mio. kr. fra §15.75.73.50 vedr. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til bevillinger, der ud-
løber i 2011 (2012), 0,2 mio. kr. fra §15.75.73.51 vedr. Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til
bevillinger, der udløber i 2012 (2012), 0,2 mio. kr. fra §15.75.73.52 vedr. Satspuljeaftalen for
2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2012 (2013), 0,7 mio. kr. fra §15.75.73.53 vedr.
Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013 (2013), 0,1 mio. kr. fra
§15.75.74.34 vedr. mødrehjælpen (2010), 0,2 mio. kr. fra §15.75.74.60 vedr. Satspuljeaftalen for
2011, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011 (2011), 2,0 mio. kr. fra §15.75.74.70 vedr.
Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2011 (2012), 0,0 mio. kr.
fra §15.75.74.71 vedr. Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i
2012 (2012), 0,1 mio. kr. fra §15.75.74.72 vedr. Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til
bevillinger der udløber i 2012 (2013), 0,2 mio. kr. fra §15.75.75.50 vedr. afhjælpe eller forebygge
vanskeligheder for socialt udsatte grupper (2011), 0,3 mio. kr. fra §15.77.06.30 vedr. øget sam-
menhængskraft (2008), 1,1 mio. kr. fra §17.21.05.60 vedr. forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet
(2006), 16,3 mio. kr. fra §17.46.04 mentorstøtte i resurseforløb (2013), 1,4 mio. kr. fra
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§17.49.41.10 vedr. nydanske kvinders vej til beskæftigelse (2012), 0,1 mio. kr. fra §17.49.43.10
vedr. et mangfoldigt arbejdsmarked (2006), 5,1 mio. kr. fra §17.49.43.20 vedr. fastholdelse af
nydanskere på arbejdsmarkedet (2010), 3,4 mio. kr. fra §17.49.44.10 vedr. virksomhedsrettede
forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (2007), 0,3 mio.
kr. fra §17.49.44.20 vedr. virksomhedsrettet integration af nydanskere (2004), 2,0 mio. kr. fra
§17.49.45.20 vedr. arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge (2008), 2,2
mio. kr. fra §17.49.45.30 vedr. forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt
flygtninge- og indvandrerkvinder (2007), 0,1 mio. kr. fra §17.59.11.55 vedr. Center for Livsna-
vigation (2010), 0,6 mio. kr. fra §17.59.11.60 vedr. et job til alle døve (2010), 2,2 mio. kr. fra
§17.59.14.10 styrket indsats for personer med et handicap (2009), 0,1 mio. kr. fra §19.34.01.15
vedr. Aspirantkurser (2009), 5,0 mio. kr. fra §20.77.10.10 vedr. udvidet task force enhed for to-
sprogede elever på erhvervsuddannelserne (2012), 1,9 mio. kr. fra §20.89.04.10 vedr. satspulje-
initiativer uden tilsagnsordning (2010), 1,0 mio. kr. fra §20.89.04.10 vedr. satspuljeinitiativer
uden tilsagnsordning (2010) og 8,6 mio. kr. fra §29.28.01.25 vedr. tilgængelighedspulje (2012).

Der er foretaget en PL-opregulering af de tilbageførte beløb.

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2016 vil kunne ompriori-
teres 231,6 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbud-
getteret på finanslovsforslaget med 77,2 mio. kr. i 2017, 77,2 mio. kr. i 2018 og 77,2 mio. kr. i
2019. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2016 er 493,9 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 493,9 mio. kr. i 2016,
| 531,5 mio. kr. i 2017, 430,5 mio. kr. i 2018 og 368,4 mio. kr. i 2019 som følge af Aftale mellem
| regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale
| Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
| 2016 af oktober 2015. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres
| på de anførte konti:

| (Mio. kr., 2016-priser)| 2016| 2017| 2018| 2019

| Initiativer| 514,1| 548,0| 443,7| 381,7
| Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger1| 14,6| 16,5| 13,2| 13,3
| Omprioritering af uforbrugte midler2| 5,7| -| -| -
| Samlet nettotræk| 493,9| 531,5| 430,5| 368,4
|  |  |  |  |  |  
| Nr.| Initiativer, jf. aftale af 30. oktober 2015.

| Effekt og virksomme metoder i den sociale indsats

| 1| Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats, jf. § 15.26.02.10, § 15.
| 26.02.20, § 15. 26.02.30 og § 15.11.30.51.| 14,5| 47,3| 22,0| 12,2

| 2| Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet, jf. § 15.75.21.60, §
| 15.11.30.51, § 15.13.01.60 og § 15.11.21.30.| 9,0| 8,4| 5,8| 8,4

| 3| Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug, jf. § 15.75.24.10, §
| 15.75.24.11, § 15.75.24.20, § 15.75.24.30 og § 15.11.30.51.| 18,9| 18,8| 7,8| 8,8

| 4| Understøttelse af frivillighedsområdet, § 15.13.04.10, § 15.75.73.80, §
| 15.13.28.90, § 15.11.30.51 og § 14.69.14.30.| 9,5| 15,2| 15,2| -
| 5| Styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug, jf. § 16.21.78.10.| 5,0| 7,5| 7,5| 7,5

| 6| Skæve boliger og inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer, jf. §
| 14.51.57.10 og § 14.51.11.10| -| 13,0| 13,0| 10,0
| 7| Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn, jf. § 20.89.04.20.| 3,5| 7,5| 6,5| 5,5
| 8| Turboforløb for fagligt udfordrede elever, jf. § 20.89.04.30.| 6,3| 7,1| 7,2| 0,2
| 9| Krav på udredning af ordblinding, jf. § 20.89.04.31.| 1,0| 2,8| 3,6| 3,6

| 10| Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser, jf. § 15.13.23.20,
| § 15.11.30.51 og § 11.31.03.10.| 2,5| 6,9| 2,8| 3,3
| 11| Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge, jf. § 15.74.16.10.| -| 10,0| -| -

| 12| Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge, jf. § 15.75.49.10 og §
| 15.11.30.51.| 3,2| 3,2| -| -
| 13| Udvikling af samfundsøkonomiske modeller, jf. § 15.13.57.10 og § 15.11.30.51.| 2,7| 2,3| -| -
| 14| Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv, jf. § 15.75.26.60.| 1,5| -| -| -
| 15| Naturen som social og rehabiliterende indsats, jf. § 15.74.02.20.| 3,0| -| -| -
| 16| Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb, jf. § 15.11.30.51.| 2,0| 2,0| 2,0| -



12 § 35.11.04.10.

| 17| Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge, jf. § 15.11.30.51
| og § 15.11.79.20.| 2,3| 13,0| 13,0| 14,0
| 18| Regionale centre for seksuelt misbrugte, jf. § 15.74.01.20 og § 15.11.30.51.| 16,0| 16,0| 10,0| 5,0
| 19| Merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor, jf. § 15.14.14.10.| 2,2| 2,2| 2,2| 2,2
| 20| Levevilkårsundersøgelse og inklusionsmåling, jf. § 15.13.01.60.| 3,3| 1,0| 0,3| 1,1
| 21| Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon, jf. § 16.21.73.10.| 2,0| 3,0| 3,0| -
| 22| Stofindtagelsesrum, jf. § 16.21.74.10.| 15,0| 10,0| -| -
| 23| Videreførelse af den landsdækkende EN AF OS-kampagne, jf. § 16.51.10.30.| -| 2,0| 2,0| 2,0
| 24| Psykiatritopmøde 2016, jf. § 16.51.40.70.| 1,0| -| -| -
| I alt| 124,4| 199,2| 123,9| 83,8
|  |  |  |  |  |  
| Udløb og øvrige initiativer på socialområdet
| 25| Frivillig gældsrådgivning, jf. § 15.13.28.70 og § 15.11.30.51.| 21,7| -| -| -
| 26| Rådgivning af udsættelsestruede lejere, jf. § 14.51.51.40.| 5,0| 5,0| -| -
| 27| Hanne Mariehjemmet, jf. § 15.75.26.76.| 6,7| 6,7| 6,7| -
| 28| Kongens Ø, jf. § 15.75.26.74.| 6,0| -| -| -
| 29| Get2Sport, jf. § 15.75.74.79.| 4,0| 4,0| -| -
| 30| Udvidet åbningstid af BørneTelefonen, jf. § 15.75.73.68.| 2,0| 2,0| -| -
| 31| Etablering af midlertidige nødovernatningstilbud, jf. § 15.75.21.20.| 4,1| 4,1| -| -
| 32| Pulje til uddeling af julehjælp, jf. § 15.75.78.10.| 4,0| 4,0| -| -
| 33| Pulje til sommerferiehjælp, jf. § 15.75.10.72.| 5,0| 5,0| -| -
| 34| Bedre inklusion af nytilflyttede grønlændere i Danmark, jf. § 15.75.35.40.| 4,0| -| -| -
| 35| Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift, jf. § 22.11.04.25.| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9
| 36| Fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier, jf. § 15.64.12.10.| 2,5| 1,5| -| -

| 37| Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer mv., jf. § 15.75.74.80, §
| 15.75.50.33, § 15.75.75.55, § 15.75.47.81 og § 15.75.74.82.| 3,0| 3,0| 1,0| 1,0
| I alt| 68,9| 36,2| 8,6| 1,9
|  |  |  |  |  |  
| Demens og de svageste ældre
| 38| National handlingsplan for demens 2025, jf. § 16.65.60.10.| 50,0| 140,0| 140,0| 140,0
| 39| Faste læger på plejecentre og medicingennemgang, jf. § 16.11.79.50.| 40,0| 20,0| 20,0| 20,0

| 40| Nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter, jf. §
| 16.11.11.35.| 2,0| 1,0| -| -
| 41| Styrket sammenhæng for de svageste ældre, jf. § 16.65.61.10.| 57,2| -| 6,9| 18,3
| 42| Opfølgende hjemmebesøg, jf. § 16.11.79.50.| 4,0| 5,0| 10,0| 10,0
| 43| I Sikre Hænder, jf. § 16.65.62.10.| 7,0| 7,0| -| -
| 44| Livskvalitet, jf. § 16.65.63.10.| 4,0| 5,0| 5,5| 5,5
| 45| Kompliceret sorg, jf. § 16.51.88.10.| 4,0| 2,0| 2,0| -
| 46| Erstatning til andenhåndseksponerede asbestofre, jf. § 16.11.23.10.| 10,0| -| -| -
| I alt| 178,2| 180,0| 184,4| 193,8
|  |  |  |  |  |  
| Forebyggelse og privat proces på sundheds- og ældreområdet
| 47| Videreførelse af natåbning af Livslinien, jf. § 16.21.75.10.| 2,0| 1,0| 1,0| 1,0
| 48| Kultur på recept, jf. § 16.21.76.10.| 3,5| 1,0| 3,5| -
| 49| Børnehospice, jf. § 16.51.70.10.| 2,0| 2,0| 2,0| -
| 50| Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination, jf. § 16.33.20.10.| 2,0| 3,0| 2,0| -
| 51| Seksuel sundhed, jf. § 16.21.31.10.| -| 5,3| 5,3| -
| 52| Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien, jf. § 16.51.28.20.| 1,5| 1,5| 1,5| 1,5
| 53| Sundhedstjek, jf. § 16.21.77.10.| 5,0| 5,0| 10,0| 10,0
| 54| Screening for cystisk fibrose blandt nyfødte, jf. § 16.11.01.45.| 7,4| -| 3,7| 3,7
| 55| Styrket indsats for børn og unge som pårørende, jf. § 16.51.08.10.| 4,2| 4,3| 0,5| -
| 56| Udbredelse af akuthjælperordninger, jf. § 16.51.12.10.| 1,5| -| -| -
| I alt| 29,1| 23,1| 29,5| 16,2
|  |  |  |  |  |  
| Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse
| 57| Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte, jf. § 17.46.65.10.| 16,0| 16,0| 17,7| 28,5

| 58| Beskæftigelsespakke (flygtninge og indvandrere), jf. § 14.62.09.10 og §
| 14.62.09.10.| 22,0| 13,0| 14,3| 3,0
| 59| Udvikling i fleksjob, jf. § 17.46.65.20.| 5,0| 16,5| 16,5| 16,5
| 60| Brobygningsforløb til udsatte unge, jf. § 17.46.65.30.| 30,0| 25,0| 25,0| 25,0
| 61| Bedre ressourceforløb, jf. § 17.46.65.40.| 20,3| 12,5| 8,0| 8,0
| 62| Håndholdt inklusion i samfundet efter løsladelse, jf. § 11.31.03.10.| 4,0| 5,0| 5,0| 5,0
| 63| Jobbanken, jf. § 17.59.11.35.| 9,3| 12,4| 6,2| -
| 64| Handicapidrættens Videncenter, jf. § 17.59.11.40.| 4,0| 5,3| 2,6| -
| 65| Topvirk, jf. § 17.59.11.45.| 2,9| 3,8| 2,0| -
| I alt| 113,5| 109,5| 97,3| 86,0
|  |  |  |  |  |  
| Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
| 66a| 15.16.01.20. Efteruddannelse| -9,7| -12,2| -12,8| -13,3

| 66b| 16.51.08.10. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske li-
| delser| -| -4,3| -0,4| -
| 66c| 35.11.05.10. Reserve til aftale om psykiatrien| -4,9| -| -| -
| I alt| -14,6| -16,5| -13,2| -13,3
|  |  |  |  |  |  
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| Omprioriteringer af uforbrugte midler (mio. kr. 2016-pl)3 og 4| Beløb
| 67| 15.13.22.50. Viden om etniske minoriteter og handicap| -0,3
| 68| 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv.| -5,8
| 69| 15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser| -0,2
| 70| 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning| -15,3
| 71| 15.13.26.20. Frivillig faglighed| -0,0*
| 72| 15.13.26.30. Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning| -0,0*
| 73| 15.13.26.70. Pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede| -1,2
| 74| 15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt| -0,3
| 75| 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre| -4,5
| 76| 15.14.15.10. Udvikling og etablering af børnehuse| -0,0*
| 77| 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion| -0,5
| 78| 15.16.01.20. Efteruddannelse| -9,2
| 79| 15.16.01.40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen| -0,7
| 80| 15.25.09.10. Udvikling af plejefamilieområdet| -0,9
| 81| 15.25.09.13. Strategisk forskningsprogram og vidensportal| -2,0
| 82| 15.25.09.16. Bisidder til udsatte børn og unge| -8,3
| 83| 15.25.09.17. Efteruddannelse af sagsbehandlere| -2,9

| 84| 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte
| børn og unge| -0,1
| 85| 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge| -0,8
| 86| 15.64.12.10. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser| -0,1

| 87| 15.64.13.10. Styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagtsy-
| nede| -2,7
| 88| 15.64.50.19. Dansk Blindesamfund| -0,1

| 89| 15.74.01.20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med
| senfølger af seksuelle overgreb| -0,4
| 90| 15.74.09.10. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte| -1,8
| 91| 15.74.10.20. Fremrykningspuljen| -7,4
| 92| 15.74.10.40. Sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig| -8,4

| 93| 15.74.10.50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en
| psykisk lidelse| -0,1

| 94| 15.74.10.60. Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med en
| psykisk lidelse| -0,3
| 95| 15.74.10.70. Pulje til forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser| -0,0*

| 96| 15.74.10.80. Pulje til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og men-
| torer med brugerbaggrund| -1,8
| 97| 15.74.13.10. Sundhed til socialt udsatte| -1,8
| 98| 15.74.14.20. Integrerede forløb| -5,4
| 99| 15.74.14.50. Uddannelse og job| -0,5
| 100| 15.74.14.60. Fremskudt sagsbehandling| -3,8
| 101| 15.74.15.10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.| -1,3
| 102| 15.74.15.20. Særforanstaltninger| -5,6
| 103| 15.74.15.40. Sindslidende med misbrug| -1,3

| 104| 15.74.15.50. Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske
| vanskeligheder og deres familier| -1,0

| 105| 15.74.15.60. Overgangen fra barn til voksen samt en styrket indsats for unge
| med psyk. vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd| -6,1
| 106| 15.75.02.10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd| -0,0*
| 107| 15.75.09.10. Innovation og udvikling i den sociale indsats| -0,9
| 108| 15.75.09.20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur| -0,0*
| 109| 15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge| -1,8
| 110| 15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution| -1,2
| 111| 15.75.17.20. Implementering af netværkssamråd| -0,0*
| 112| 15.75.18.60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner| -0,2
| 113| 15.75.20.30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger| -0,1

| 114| 15.75.20.40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afde-
| linger og tilknyttede åbne afdelinger| -0,0*
| 115| 15.75.20.70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype| -0,7
| 116| 15.75.21.10. Indsats for at fjerne hjemløshed| -4,2
| 117| 15.75.21.20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud| -0,3

| 118| 15.75.21.30. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge
| med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats| -2,2
| 119| 15.75.21.40. Forankring og udbredelse af Hjemløsestrategien| -2,1
| 120| 15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper| -0,2
| 121| 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere| -4,7
| 122| 15.75.26.44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år| -2,1
| 123| 15.75.26.72. Evaluering af kvindekrisecentertilbuddene| -0,1
| 124| 15.75.26.73. Psykologtilbud til kvinder på krisecenter| -0,3

| 125| 15.75.26.74. Målrettet stofmisbrugsbehandling til stofmisbrugere med kaotisk
| blandingsmisbrug| -2,5
| 126| 15.75.26.76. Midlertidig driftsbevilling til Hanne Mariehjemmet| -0,1
| 127| 15.75.44.10. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen| -13,6
| 128| 15.75.75.60. Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser (SPIS)| -0,2
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| Anm.: Initiativ nr. 5, 9, 17, 33 og 54 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen.
| Omprioritering nr. 66 vedrører permanente midler.

| *) Omprioriteringerne er angivet til 0,0, idet omprioriteringerne er mindre end 50.000 kr.

| 1) I forhold til finanslovsforslaget for 2016 omprioriteres fremadrettede bevillinger for yderligere
| 14,6 mio. kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017, 13,2 mio. kr. i 2018 og 13,3 mio. kr. i 2019. Ompri-
| oriteringerne vedrører § 15.16.01.20. Efteruddannelse, § 16.51.08.10. En særlig indsats for børn
| og unge af forældre med psykiske lidelser og § 35.11.05.10. Reserve til aftale om psykiatrien.

| 129| 15.75.75.70. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social
| udsathed eller medvirker til en forbedret integration (12UDVP)| -0,8

| 130| 15.75.75.80. Udviklingsstøtte til projekter, som forebygger eller reducerer social
| udsathed eller medvirker til en forbedret integration| -0,5
| 131| 15.75.78.10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer| -0,1
| 132| 16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper| -0,8

| 133| 16.21.05.10Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper
| - forebyggelsesindsatser i nærmiljøet| -0,9

| 134| 16.21.05.20. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper
| - Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici| -0,9
| 135| 16.21.33. Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge| -0,2

| 136| 16.21.38. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorien-
| teret alkoholbehandling| -0,5
| 137| 16.21.57.10. Pulje til kommunale forsøgsprojekter| -0,3
| 138| 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner| -32,4

| 139| 16.21.59. Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for grup-
| pen af socialt udsatte stof- og alkoholmisbrugere.| -0,0*
| 140| 16.51.10.20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien| -0,4
| 141| 16.51.10.50. Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser| -0,4
| 142| 16.51.15.10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang| -1,0
| 143| 16.51.29. Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner| -0,0*
| 144| 16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede| -5,1
| 145| 15.75.30.91. Styrkelse af ældres digitale færdigheder| -0,6

| 146| 15.75.30.92. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og
| plejehjem| -0,0*
| 147| 15.75.75.40. Understøttelse af ældres livskvalitet| -0,3
| 148| 14.51.11.10. Støtte til etablering af skæve boliger| -13,3
| 149| 14.51.51.10. Tilskud til indsats i problemramte boligområder| -0,4
| 150| 14.51.51.20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats| -0,9
| 151| 14.51.51.30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser| -1,5
| 152| 14.51.51.50. Støtte til lige muligheder for børn| -0,1
| 153| 14.51.53.10. Sociale viceværter| -0,5
| 154| 14.51.55.10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder| -7,9
| 155| 14.51.56.10. Helhedsorienteret boligsocial indsats| -0,9
| 156| 14.61.01.10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder| -0,0*
| 157| 14.61.02.10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats| -0,1

| 158| 14.61.03.10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede
| børn og unge| -0,4
| 159| 14.61.03.20. Styrkelse af frivilligt arbejde i socialt belastede områder| -1,6
| 160| 14.61.05.10. Etablering af lokale etableringspartnerskaber| -1,2
| 161| 15.76.26.10. Særlig indsats for børn og unge| -0,3
| 162| 15.76.26.12. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre| -0,4
| 163| 15.76.26.50. Lokale partnerskaber| -0,1
| 164| 15.77.01.20. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse| -0,5
| 165| 15.77.01.31. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling| -0,1

| 166| 15.77.01.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber
| mv. blandt etniske minoriteter| -0,0*

| 167| 15.77.01.75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller
| krigsoplevelser| -0,0*

| 168| 15.77.06.20. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge
| ekstremisme og polarisering| -0,8
| 169| 15.77.06.21. Kortlægning af ekstremisme| -0,0*
| 170| 15.23.07.10. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande| -1,6
| 171| 15.75.27.15. Fremme af Ligestilling| -5,6
| 172| 15.75.27.20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel| -6,6

| 173| 15.75.27.25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden et-
| nisk baggrund end dansk| -1,2
| I alt| -231,6
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| 2) I forhold til finanslovsforslaget for 2016 omprioriteres uforbrugte midler fra 2015 for yderli-
| gere 5,7 mio. kr. i 2016. Omprioriteringen er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriets
| driftsramme og vedrører § 16.51.08.10. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psy-
| kiske lidelser og § 16.51.12.10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger.

| 3) Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele 100.000 og opregnet til 2016-pl. Afrunding
| kan medføre, at tallene ikke summer. Det samlede beløb indbudgetteres med 77,2 mio. kr. i 2017,
| 77,2 mio. kr. i 2018 og 77,2 mio. kr. i 2019 og indgår i puljebeløbet opgjort på finanslovsforslaget
| for 2016.

| 4) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på
| de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2015 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-
| opregning).

| Nr. 67.| 269.860 kr.
| Nr. 68.| 5.657.554 kr.
| Nr. 69.| 158.296 kr.
| Nr. 70.| 14.877.018 kr.
| Nr. 71.| 20.602 kr.
| Nr. 72.| 42.775 kr.
| Nr. 73.| 1.130.460 kr.
| Nr. 74.| 323.459 kr.
| Nr. 75.| 4.339.515 kr.
| Nr. 76.| 24.814 kr.
| Nr. 77.| 474.596 kr.
| Nr. 78.| 8.958.070 kr.
| Nr. 79.| 682.096 kr.
| Nr. 80.| 889.449 kr.
| Nr. 81.| 1.945.786 kr.
| Nr. 82.| 7.953.233 kr.
| Nr. 83.| 2.807.590 kr.
| Nr. 84.| 63.152 kr.
| Nr. 85.| 806.779 kr.
| Nr. 86.| 81.093 kr.
| Nr. 87.| 2.565.224 kr.
| Nr. 88.| 57.103 kr.
| Nr. 89.| 367.458 kr.
| Nr. 90.| 1.738.360 kr.
| Nr. 91.| 7.237.744 kr.
| Nr. 92.| 8.144.138 kr.
| Nr. 93.| 133.887 kr.
| Nr. 94.| 252.161 kr.
| Nr. 95.| 22.382 kr.
| Nr. 96.| 1.712.051 kr.
| Nr. 97.| 1.703.840 kr.
| Nr. 98.| 5.204.689 kr.
| Nr. 99.| 458.420 kr.
| Nr. 100.| 3.601.678 kr.
| Nr. 101.| 1.216.436 kr.
| Nr. 102.| 5.456.708 kr.
| Nr. 103.| 1.301.890 kr.
| Nr. 104.| 987.264 kr.
| Nr. 105.| 5.934.507 kr.
| Nr. 106.| 23.455 kr.
| Nr. 107.| 887.426 kr.
| Nr. 108.| 40.629 kr.
| Nr. 109.| 1.690.933 kr.
| Nr. 110.| 1.164.303 kr.
| Nr. 111.| 26.154 kr.
| Nr. 112.| 172.843 kr.
| Nr. 113.| 140.184 kr.
| Nr. 114.| 32.574 kr.
| Nr. 115.| 670.000 kr.
| Nr. 116.| 4.119.325 kr.
| Nr. 117.| 301.407 kr.
| Nr. 118.| 2.174.004 kr.
| Nr. 119.| 2.012.609 kr.
| Nr. 120.| 168.765 kr.
| Nr. 121.| 4.417.684 kr.
| Nr. 122.| 2.023.704 kr.
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35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 4,8 4,8 -

10. Reserve til aftale om psykiatri-
 en, drift
 Udgift ................................................... - - - - 4,8 4,8 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 4,8 4,8 -

| Nr. 123.| 57.524 kr.
| Nr. 124.| 316.840 kr.
| Nr. 125.| 2.413.210 kr.
| Nr. 126.| 79.740 kr.
| Nr. 127.| 13.194.234 kr.
| Nr. 128.| 183.453 kr.
| Nr. 129.| 790.551 kr.
| Nr. 130.| 448.650 kr.
| Nr. 131.| 67.206 kr.
| Nr. 132.| 800.000 kr.
| Nr. 133.| 900.000 kr.
| Nr. 134.| 900.000 kr.
| Nr. 135.| 150.351 kr.
| Nr. 136.| 500.000 kr.
| Nr. 137| 252.779 kr.
| Nr. 138.| 32.000.000 kr.
| Nr. 139.| 29.000 kr.
| Nr. 140.| 401.137 kr.
| Nr. 141.| 401.746 kr.
| Nr. 142.| 1.000.000 kr.
| Nr. 143.| 1 kr.
| Nr. 144.| 5.000.000 kr.
| Nr. 145.| 558.943 kr.
| Nr. 146.| 19.693 kr.
| Nr. 147.| 262.527 kr.
| Nr. 148.| 12.904.490 kr.
| Nr. 149.| 396.431 kr.
| Nr. 150.| 830.797 kr.
| Nr. 151.| 1.413.352 kr.
| Nr. 152.| 141.000 kr.
| Nr. 153.| 446.796 kr.
| Nr. 154.| 7.672.999 kr.
| Nr. 155.| 841.785 kr.
| Nr. 156.| 13.041 kr.
| Nr. 157.| 53.467 kr.
| Nr. 158.| 350.000 kr.
| Nr. 159.| 1.574.684 kr.
| Nr. 160.| 1.140.000 kr.
| Nr. 161.| 251.201 kr.
| Nr. 162.| 414.225 kr.
| Nr. 163.| 101.613 kr.
| Nr. 164.| 531.152 kr.
| Nr. 165.| 64.672 kr.
| Nr. 166.| 23.259 kr.
| Nr. 167.| 13.932 kr.
| Nr. 168.| 783.762 kr.
| Nr. 169.| 7.000 kr.
| Nr. 170.| 1.559.898 kr.
| Nr. 171.| 5.388.988 kr.
| Nr. 172.| 6.372.404 kr.
| Nr. 173.| 1.136.194 kr.
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10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift
På kontoen er der afsat en reserve, som kan indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2016.

Reserven består af 30 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. i både 2017 og 2018, der i lyset af evalu-
eringen af psykologordningen kan indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2016, jf. Aftale
mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014.
Derudover er der afsat 4,9 mio. kr. i 2016 og 4,8 mio. kr. i både 2017 og 2018 til at følge op
på evalueringen med henblik på at kunne dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for pa-
tienter med angstlidelser, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af
november 2014.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 34,9 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt
| i 2017 og 2018 til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet, jf. Aftale mellem regeringen, Socialde-
| mokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015.
| Satspuljepartierne er på baggrund af evalueringen af psykologordningen enige om at videre-
| føre ordningen for angst og depression i sin nuværende form. Midlerne overføres til det regionale
| bloktilskud i 2016. I 2016 overføres yderligere 30 mio. kr. til det regionale bloktilskud fra §
| 16.11.01 Departementet. I lyset af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i evalueringen og det arbejde,
| der skal igangsættes om kvalitet i ordningen, er satspuljepartierne yderligere enige om at lade de
| afsatte midler på 4,9 mio. kr. i 2016 indgå i prioriteringen i forbindelse med udmøntningen af
| satspuljen for 2016-2019. Den resterende del af reserven vil indgå i forhandlingerne om satspuljen
| for 2017

35.11.08. Reserve til grøn omstilling mv.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Grøn omstilling og beskæftigel-
 se

Udgift ................................................... - - -55,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -55,1 - - - -

20. Reserve til grøn omstilling mv.
Udgift ................................................... - - 55,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 55,1 - - - -

10. Grøn omstilling og beskæftigelse
Bevillingen blev oprettet på finansloven for 2014 som led i Aftale mellem regeringen (SRSF),

Venstre og Det Konservative Folkepart om finansloven for 2014 af november 2013, hvor der blev
afsat 200,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til grøn omstilling. Kontoen blev nedskrevet som led i
Aftale om finansloven for 2015.

20. Reserve til grøn omstilling mv.
Bevillingen blev oprettet på finansloven for 2014 som led i Aftale mellem regeringen (SRSF),

Venstre og Det Konservative Folkepart om finansloven for 2014 af november 2013. Kontoen blev
nedskrevet som led i Aftale om finansloven for 2015.
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35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
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 2016-2019. 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 2016 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med
drøftelserne om kommunernes økonomi for 2017. Der foretages ligeledes en efterregulering af
beskæftigelsestilskuddet for 2015.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - 86,3 82,0 125,3 3,7 2,8

10. Fonden for Velfærdsteknologi
Udgift ................................................... - - 86,3 82,0 125,3 3,7 2,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 86,3 82,0 125,3 3,7 2,8

10. Fonden for Velfærdsteknologi
Fondens overordnede formål er at investere i initiativer i Strategi for digital velfærd, der

fremmer national udbredelse af digitale og velfærdsteknologiske løsninger, som medvirker til
nytænkning og effektivisering af den offentlige sektor, understøtter kvalitet og borgernes selv-
hjulpenhed.

Der overføres fra kontoen bevilling på 13,6 mio. kr. i 2016 til § 07.12.03. Fonden for Vel-
færdsteknologi til gennemførelse af initiativer i Strategi for digital velfærd. Herudover udmøntes
i alt 52,0 mio. kr. til finansiering af grunddataprogrammet i 2016-2019, heraf 45,1 mio. kr. til §
07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, 9,2 mio. kr. § 09.21.01. SKAT samt -2,3 mio. kr. til §
29.61.01. Geodatastyrelsen. Derudover er bevillingen som følge af regeringens forslag til finans-
lov for 2016 reduceret med 2,4 mio. kr. i 2016.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 35,5 mio. kr. i 2016, som
| udmøntes på § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til initiativer vedr. landsdækkende ud-
| bredelse af telemedicin til KOL-patienter som led i Strategi for digital velfærd
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35.11.16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - -345,0 -345,0 -345,0

10. Budgetregulering vedr. erhvervs-
 fremmeindsatsen

Udgift ................................................... - - - - -345,0 -345,0 -345,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -345,0 -345,0 -345,0

10. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen
Der optages en negativ budgetregulering på 0,2 mia. kr. i 2016 og 0,5 mia. kr. årligt i

2017-2019, der skal udmøntes ved konkrete reduktioner i udgifterne til erhvervsstøtte på finans-
loven og via skattesystemet. Den optagne negative budgetregulering søges udmøntet på æn-
dringsforslagene.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opjusteret med 200 mio. kr. i 2016 og 155
| mio. kr. i 2017-2019. Det sker som følge af målretning af erhvervsstøtte under Erhvervs- og
| Vækstministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets områder, afskaffelse af fondes konsolide-
| ringsfradrag og overførselsreglen for fonde og visse foreninger samt udvidelse af tonnageskatte-
| ordningen med mobile borerigge, jf. Aftale om finansloven for 2016.

35.11.17. Reserve til det hele Danmark

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 150,0 150,0 150,0 150,0

10. Reserve til det hele Danmark
Udgift ................................................... - - - 150,0 150,0 150,0 150,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 150,0 150,0 150,0 150,0

10. Reserve til det hele Danmark
Der afsættes en reserve på 150 mio. kr. årligt i 2016-2019 til initiativer, der understøtter

langsigtet vækst og udvikling i hele Danmark.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 34,5 1,6 34,5 34,5 -

10. Reserve til bekæmpelse af ludo-
 mani
 Udgift ................................................... - - 34,5 1,6 34,5 34,5 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 34,5 1,6 34,5 34,5 -
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10. Reserve til bekæmpelse af ludomani
Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en

reserve på 34,5 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale mellem
den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Liberal Alliance om delvis liberalisering af spillemarkedet af februar 2010.

Som led i Aftale om ludomani mellem regeringen (SR), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af november 2014 er der i 2015
og 2016 overført 30,5 mio. kr. til § 16.51.53 Tilskud til forebyggelse og behandling af ludomani
samt 4 mio. kr. i 2015 og 2,4 mio. kr. i 2016 til § 09.21.02. Spillemyndigheden.

35.11.19. Regeringsinitiativer

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 217,3 - - - -

10. Regeringsinitiativer
Udgift ................................................... - - 217,3 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 217,3 - - - -

10. Regeringsinitiativer
Der afsættes en reserve til regeringsinitiativer på 300 mio. kr. årligt i 2016-2019, herunder

til lovprogram for Folketingsåret 2015/2016 mv. Af reserven vil 150 mio. kr. i 2016 som ud-
gangspunkt blive udmøntet til initiativer målrettet kompenserende tiltag vedrørende landbrugets
udledning af kvælstof.

| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 300 mio. kr. årligt i 2016-2019, da reserven
| udmøntes som led i Aftale om finansloven for 2016.

35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede
sagsbehandlingstider

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 31,2 40,5 40,5 41,8 -

10. Reserve til initiativ vedr. reduk-
tion af kommunernes erhvervs-

 rettede sagsbehandling
 Udgift ................................................... - - 31,2 40,5 40,5 41,8 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 31,2 40,5 40,5 41,8 -

10. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling
Der blev afsat en samlet ramme på 154 mio. kr. til initiativet vedr. reduktion af kommunernes

erhvervsrettede sagsbehandlingstider, jf. Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014. Af den sam-
lede ramme er der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016-2018 til kommunerne med henblik på at indfri
målsætningen om en samlet reduktion af sagsbehandlingstiderne med en tredjedel.
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35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 75,0 75,0 75,0 75,0

10. Ramme til fødevare- og land-
 brugsinitiativer

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

10. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer
Der afsættes en reserve til fødevare- og landbrugsinitiativer på 75 mio. kr. årligt i 2016-2019,

herunder til udvikling og vækst i landbruget mv.

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

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

10. Reserve til Statens Serum Insti-
 tut

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

10. Reserve til Statens Serum Institut
Der afsættes en reserve på 100,0 mio. kr. i 2016 til dækning af eventuelle, midlertidigt tabte

indtægter i forbindelse med den igangværende salgsproces og løbende konsolidering af Statens
Serum Instituts økonomi.

35.11.23. Sundhedsreserve

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 450,0 - - - -

10. Sundhedsreserve
Udgift ................................................... - - 450,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 450,0 - - - -

10. Sundhedsreserve
Der afsættes en reserve til sundhedsområdet, der skal indgå i den samlede prioritering af

sundhedsområdet i 2016.
| I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes som led i
| Aftale om finansloven for 2016.
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35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8

20. Merudgifter forbundet med poli-
tiets internationale operationer
Udgift ................................................... - - 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8

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. I 2016 udgør reserven 59,1 mio. kr., hvoraf en
basisbevilling på 30,3 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyn-
dighed mv.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. Politiet og den
lokale anklagemyndighed mv. på lov om tillægsbevilling for 2016.

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 22,7 15,0 - - -

10. Reserve til radiokommunika-
 tionssystem

Udgift ................................................... - - 22,7 15,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 22,7 15,0 - - -

10. Reserve til radiokommunikationssystem
Der afsættes en reserve på i alt 15,0 mio. kr. i 2016. I 2016 afsættes endvidere 5,0 mio. kr.

i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Det fremgår
af akt. 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radio-
infrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokom-
munikationssystem, 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 2016 i alt 20,0 mio. kr. af reserven
(2016-pl), heraf 5,0 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-
skab mv.

| 35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2016. Der er ind-
| budgetteret en negativ budgetregulering på 100,0 mio. kr. i 2016, 119,4 mio. kr. i 2017, 131,0
| mio. kr. i 2018 og 134,9 mio. kr. i 2019 i forbindelse med tiende fase af statens indkøbsprogram,
| som udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling i 2016.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -100,0 -119,4 -131,0 -134,9

10. Effektivisering af det statslige
 indkøb

Udgift ................................................... - - - -100,0 -119,4 -131,0 -134,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -100,0 -119,4 -131,0 -134,9

35.11.34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - 50,0 48,1 48,1 48,1 48,1

10. Reserve til lavere færgetakster
for godstransport til og fra øerne
Udgift ................................................... - - 50,0 48,1 48,1 48,1 48,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 50,0 48,1 48,1 48,1 48,1

10. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne
Der blev som følge af Vækstpakke 2014 af juni 2014 afsat 125 mio. kr. årligt fra 2016 og

frem til en permanent nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne med
henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene. Der er udmøntet 76,9 mio. kr. år-
ligt, således at der resterer 48,1 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

35.11.35. Ramme til lempelser for erhvervslivet

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 208,0 210,5 212,9 212,9

10. Ramme til lempelser for er-
 hvervslivet

Udgift ................................................... - - - 208,0 210,5 212,9 212,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 208,0 210,5 212,9 212,9

10. Ramme til lempelser for erhvervslivet
Bevillingen er videreført fra finansloven for 2015. Rammen på 200 mio. kr. årligt (2014-ni-

veau) fra 2016 og frem er afsat i forbindelse med Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014. Re-
geringen vil fremsætte forslag til udmøntning i forbindelse med et kommende udspil til en er-
hvervsbeskatningsreform.

| 35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en reserve på 232
| mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt i 2017-19 til supplerende finansiering af initiativer til
| kompensation for miljøvirkninger af lempelser af kvælstofregulering i landbruget.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 232,0 300,0 300,0 300,0

10. Miljøtiltag for at lempe kvæl-
stofsregulering i landbruget
Udgift ................................................... - - - 232,0 300,0 300,0 300,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 232,0 300,0 300,0 300,0

| 35.11.38. Budgetregulering vedrørende Aftale om et tryggere dagpengesystem
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af Aftale mellem re-
| geringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem af oktober
| 2015 indbudgetteres en negativ budgetregulering på 35,5 mio. kr. i 2017, 102,7 mio. kr. i 2018,
| 283,6 mio. kr. i 2019 samt 303,3 mio. kr. varigt fra 2020 (2016-pl.). Budgetreguleringen afspejler
| saldosvækkelsen som følge af indfasningen af aftaleøkonomien i de enkelte år.
| Med aftalen forpligter aftalepartierne sig til at tilvejebringe den udestående finansiering fra
| 2017 og frem. Aftalepartierne vil i foråret 2016 - parallelt med vedtagelsen af lovforslagene, der
| implementerer aftalen - træffe beslutning om den konkrete udmøntning på finansloven på bag-
| grund af et oplæg fra regeringen med henblik på indbudgettering på regeringens forslag til fi-
| nanslov for 2017.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - -35,5 -102,7 -283,6

10. Budgetregulering vedrørende
Aftale om et tryggere dagpenge-

 system
Udgift ................................................... - - - - -35,5 -102,7 -283,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -35,5 -102,7 -283,6

| 35.11.39. Reserve til JobReform fase 2

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 1.186,5 1.091,5 1.016,6

10. Provenu fra kontanthjælpsreform
Udgift ................................................... - - - - 441,5 469,5 505,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 441,5 469,5 505,6

20. Provenu fra integrationsydelsen
Udgift ................................................... - - - - 745,0 622,0 511,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 745,0 622,0 511,0

| 10. Provenu fra kontanthjælpsreform
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af Aftale mellem Re-
| geringen (Venstre) og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et
| kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase I indbudgetteres en re-
| serve på 441,5 mio. kr. i 2017, 469,5 mio. kr. i 2018, 505,6 mio. kr. i 2019 og 545,6 mio. kr. fra
| 2020 og frem (2016-pl.). Som led i aftalen er det fastlagt, at reserven skal anvendes ved JobRe-
| formens fase II til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster.
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| 20. Provenu fra integrationsydelsen
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af Aftale mellem Re-
| geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om indførelse af
| integrationsydelse for nytilkomne og herboende udlændinge samt optjening af folkepension ind-
| budgetteres en reserve på 745 mio. kr. i 2017, 622 mio. kr. i 2018, 511 mio. kr. i 2019. Det er
| aftalt, at provenuet anvendes til JobReform II.

| 35.11.40. Budgeteregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - -80,0 -80,0 -80,0 -80,0

10. Budgeteregulering vedr. er-
hvervsfremme uden for udgifts-

 lofterne
Udgift ................................................... - - - -80,0 -80,0 -80,0 -80,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -80,0 -80,0 -80,0 -80,0

| 10. Budgeteregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af konsekvenserne af
| de to fondsrelaterede finansieringstiltag i finanslovaftalen for 2016 er parterne enige om dels at
| ændre det særlige konsolideringsfradrag for fonde fra 2016 og frem, og dels at den såkaldte
| overførselsregel ikke afskaffes. Ændringen af det særlige konsolideringsfradrag medfører et
| merprovenu på 120 mio.kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Aftaleparterne er enige om, at der
| skal findes et provenu på 200 mio. kr. årligt på fondsområdet efter tilbageløb og adfærd.
| Der optages en negativ budgetregulering på 80,0 mio. kr., der svarer til det udestående pro-
| venu på 80 mio.kr. årligt fra 2016 og frem efter tilbageløb og adfærd. Budgetreguleringen søges
| udmøntet i foråret 2016 på baggrund af et oplæg fra regeringen på forslag til lov om tillægsbe-
| villing for 2016 samt finanslovforslaget for 2017 .

| 35.11.43. Reserve til ny politiskole i det vestlige Danmark
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. I forbindelse med ændringsfor-
| slagene er der oprettet en ny reserve på 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til udgifter til etablering
| af en ny politiskole i det vestlige Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,
| Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyn-
| dighedens økonomi i 2016-2019. Der vil blive udmøntet midler fra reserven, når der på baggrund
| af en analyse er fundet en passende løsning for etableringen af det nye uddannelsescenter.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

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

10. Reserve til ny politiskole i det
 vestlige Danmark

Udgift ................................................... - - - - - 50,0 50,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 50,0 50,0
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| 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er oprettet en ny reserve på
| 200 mio. kr. i 2016 til evt. merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne
| mv., jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
| Det Konservative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. Der
| udmøntes midler fra reserven efter behov.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 200,0 - - -

10. Reserve til ekstraordinære ind-
satser i grænseområderne mv.
Udgift ................................................... - - - 200,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 200,0 - - -

35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 40,6 28,4 -

10. Reserve vedr. administrative me-
rudgifter som følge af skatteafta-

 len
 Udgift ................................................... - - - - 40,6 28,4 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 40,6 28,4 -

10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen
Bevillingen er videreført fra finansloven for 2015. Der er afsat en reserve på 40,6 mio. kr. i

2017 og 28,4 mio. kr. i 2018 til administrative merudgifter, herunder it-tilretninger mv. som følge
af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform
af juni 2012.

Der er ikke afsat bevilling i 2016, idet der er udmøntet 40,6 mio. kr. på § 9. Skatteministeriet
på FFL16 til at dække administrative merudgifter som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF),
Venstre og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012.

| 35.11.46. Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede udgifter
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er oprettet en ny reserve på
| 300 mio. kr. i 2016 med henblik på at tage højde for eventuelle merudgifter til nærområdeind-
| satsen og EU-relaterede merudgifter.
| Reserven kan bringes i anvendelse til at finansiere nationale bidrag eller EU-relaterede me-
| rudgifter, som følger af bl.a. migrationssituationen, herunder fx støtte til transitlande med henblik
| på at forhindre irregulær migration til EU.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

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

10. Reserve til nærområdeindsatsen
og EU-relaterede udgifter
Udgift ................................................... - - - 300,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 300,0 - - -

35.11.47. Reserve til EU-bidrag

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

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

10. Reserve til EU-bidrag
Udgift ................................................... - - - - 300,0 300,0 300,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 300,0 300,0 300,0

10. Reserve til EU-bidrag
Der er afsat 500 mio. kr. i 2016 og 200 mio. kr. årligt i 2017-2019 til det danske EU-bidrag.

Reserven tager højde for den usikkerhed, der er forbundet med budgetteringen af det danske
EU-bidrag særligt i 2016, som blandt andet skyldes den forventede implementering af den nye
ordning for EU's egne indtægter og overgangen til en ny regnskabsstandard.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 500 mio. kr. i 2016. Dette
| sker som følge af ændrede skøn, der skyldes ny information vedr. effekten af overgangen til nyt
| indtægtssystem og indgåelse af aftale om EU's budget for 2016. Kontoen er opjusteret med 100
| mio. kr. årligt i 2017-2019 for at tage højde for den usikkerhed, der er forbundet med EU's
| budget.

35.11.48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

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

10. Reserve til til drift af indkvarte-
ringssystemet på asylområdet
Udgift ................................................... - - 100,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 100,0 - - - -

10. Reserve til til drift af indkvarteringssystemet på asylområdet
Bevillingen blev oprettet på finansloven for 2015 til finansiering af eventuelle merudgifter

på asylområdet. Reserven er endnu ikke udmøntet og kan efter aftale med Finansministeriet ud-
møntes til asylrelaterede udgifter på § 11. Justitsministeriet på lov om tillægsbevilling for 2015.
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35.11.49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - 250,0 - - - -

10. Reserve til flygtningemodtagelse
 i kommunerne

Udgift ................................................... - - 250,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 250,0 - - - -

10. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne
Bevillingen blev oprettet på finansloven for 2015. Puljen (250 mio. kr.) blev udmøntet i 2015

med henblik på at understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse og integration
af flygtninge.

35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Højrisiko it-projekter
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

10. Højrisiko it-projekter
På kontoen afsættes risikopuljer i tilknytning til større og særligt risikable statslige it-projekter

igangsat efter 1. januar 2011, der finansieres helt eller delvist med centrale midler, og hvis sam-
lede udgifter til anskaffelse og udvikling overstiger 10 mio. kr. Der kan endvidere på kontoen
afsættes risikopuljer til visse it-projekter, som er påbegyndt før 1. januar 2011. Som udgangspunkt
indbudgetteres risikopuljen på tidspunktet for gennemførelsesfasens afslutning, dvs. umiddelbart
inden ibrugtagning. Udmøntning af reserven sker efter aftale med Finansministeriet direkte på
forslag til lov om tillægsbevilling.



§ 35.12. 29

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 2016.
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: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 7.264,3 7.393,9 7.199,2 7.231,0 7.232,3 7.233,0 7.233,1

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, drift
Udgift ................................................... 7.264,3 7.393,9 7.199,2 7.231,0 7.232,3 7.233,0 7.233,1
49. Reserver og budgetregulering ....... 7.264,3 7.393,9 7.199,2 7.231,0 7.232,3 7.233,0 7.233,1

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 2016.
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: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... 2.048,5 2.601,3 2.161,6 2.163,8 2.163,8 2.163,8 2.163,8

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, anlæg
Udgift ................................................... 2.048,5 2.601,3 2.161,6 2.163,8 2.163,8 2.163,8 2.163,8
40. Statslig momsrefusionsudgift ........ 2.048,5 2.601,3 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2.161,6 2.163,8 2.163,8 2.163,8 2.163,8

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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