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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 11.031,9 11.031,9 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 5.024,5 5.024,5 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 2.871,3 2.871,3 -

Reserver mv. ............................................................................................. 16.056,4 -
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 5.255,9 -
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 10.800,5 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... 16.056,4 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 16.056,4 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 16.056,4 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 1.500,0 -
02. Forskningsreserve ................................................................... - -
04. Satsreguleringspulje ................................................................ - -
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift .................................. - -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud

mv. ........................................................................................... 1.000,0 -
10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 - -
17. Reserve til det hele Danmark ................................................. - -
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..................................... 4,4 -
20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes er-

hvervsrettede sagsbehandlingstider ........................................ - -
21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer ......................... - -
22. Reserve Statens Serum Institut ............................................... 150,0 -
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26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa-
le operationer .......................................................................... 29,1 -

28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem
til det samlede beredskab mv. ................................................ 13,5 -

31. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet - billigere ø-fær-
ger ............................................................................................ 20,0 -

32. Effektivisering af det statslige indkøb ................................... -69,0 -
33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet ........................ 70,0 -
34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra

øerne ........................................................................................ - -
35. Ramme til lempelser for erhvervslivet ................................... - -
37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i

landbruget ................................................................................ 93,9 -
38. Sikkerhedspulje ....................................................................... - -
39. Reserve til JobReform fase 2 ................................................. 1.153,2 -
40. Budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslof-

terne ......................................................................................... - -
43. Reserve til ny politiskole i det vestlige Danmark ................. - -
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. 220,0 -
46. Reserve til EU-relaterede udgifter ......................................... - -
47. Reserve til EU-bidrag ............................................................. 500,0 -
50. Reserve til Skatteministeriet ................................................... 570,8 -
53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen - -

35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ................................ 7.929,2 -
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .............................. 2.871,3 -
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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. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 7.393,9 7.264,7 9.404,0 11.031,9 12.678,8 12.914,6 13.224,1
Udgift ......................................................... 7.393,9 7.264,7 9.404,0 11.031,9 12.678,8 12.914,6 13.224,1

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 7.393,9 7.264,7 9.404,0 11.031,9 12.678,8 12.914,6 13.224,1
35.11. Reserver mv. ................................. - - 2.173,0 3.102,7 4.749,6 4.985,4 5.294,9
35.12. Momsrefusion ................................ 7.393,9 7.264,7 7.231,0 7.929,2 7.929,2 7.929,2 7.929,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 2.601,3 2.765,2 3.291,8 5.024,5 4.909,7 4.834,8 4.741,6
Udgift ......................................................... 2.601,3 2.765,2 3.291,8 5.024,5 4.909,7 4.834,8 4.741,6

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 2.601,3 2.765,2 3.291,8 5.024,5 4.909,7 4.834,8 4.741,6
35.11. Reserver mv. ................................. - - 1.128,0 2.153,2 2.038,4 1.963,5 1.870,3
35.12. Momsrefusion ................................ 2.601,3 2.765,2 2.163,8 2.871,3 2.871,3 2.871,3 2.871,3

Artsoversigt:
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Bevilling i alt ............................................. 9.995,2 10.029,9 12.695,8 16.056,4 17.588,5 17.749,4 17.965,7

Aktivitet i alt .............................................. 9.995,2 10.029,9 12.695,8 16.056,4 17.588,5 17.749,4 17.965,7
Udgift ..................................................... 9.995,2 10.029,9 12.695,8 16.056,4 17.588,5 17.749,4 17.965,7

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 9.995,2 10.029,9 12.695,8 16.056,4 17.588,5 17.749,4 17.965,7
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.000,0 1.500,0 1.150,0 1.150,0 1.150,0

10. Merudgifter ved nye bevillings-
 forslag

Udgift ................................................... - - 1.000,0 1.500,0 1.150,0 1.150,0 1.150,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.000,0 1.500,0 1.150,0 1.150,0 1.150,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Reservebeløbet for 2017-2020 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.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 350 mio. kr. årligt i peri-
| oden 2018-2020, jf. Aftale om finansloven for 2017.

35.11.02. Forskningsreserve
| Fra forskningsreserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation.
| På finansloven for 2017 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 1.205,3 1.252,6 2.249,4

10. Tværgående forskningsinitiativer
 Udgift ................................................... - - - - 465,8 328,0 1.078,3

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 465,8 328,0 1.078,3

20. Forskningsreserve i henhold til
Aftale om en reform af førtids-
pension og fleksjob

 Udgift ................................................... - - - - 739,5 924,6 1.171,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 739,5 924,6 1.171,1

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

vikling 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.
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| 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 2017 af november 2016 i henhold til Aftale
| mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
| om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, udmøntes der i forbindelse med æn-
| dringsforslagene 554,6 mio. kr. i 2017.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 197,0 244,3 375,8

10. Satsreguleringspulje
Udgift ................................................... - - - - 197,0 244,3 375,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 197,0 244,3 375,8

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 2015
medfører, at tilpasningsprocenten for 2017 udgør 0,2 procent. Det indebærer, at der tilføres
satsreguleringspuljen et puljebeløb på 513,4 mio. kr.

Der frigives 338,3 mio. kr. i 2017 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. End-
videre forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 209,4 mio. kr. i 2018 til 2020 som følge af tilba-
geførsel af uforbrugte midler. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 69,8 mio. kr.
i 2018, 69,8 mio. kr. i 2019 og 69,8 mio. kr. i 2020.

Der tilbageføres 1,0 mio. kr. fra §11.31.01.10. vedr. etablering af ungeafdeling (2007), 8,2
mio. kr. fra §11.31.01.10. vedr. voldsforbyggende behandling for voldsdømte (2007), 0,5 mio.
kr. fra §11.31.03.10. vedr. oprustning af behandlingsindsatsen i fængslerne (2004), 8,2 mio. kr.
fra §11.31.03.10. vedr. styrket visitation til behandling (2009), 3,4 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr.
særlig indsats overfor de unge afsonere på pensionerne (2010), 2,2 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr.
kognitive behandlingsprogrammer til unge (2010), 3,0 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. etablering
af tilbud på ungeafdelingen Jyderup mv. (2010), 10,5 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. varetægts-
fængslede unge med psykiske lidelser (2010), 15,0 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. efterbehand-
ling i Nyborg og Østjylland (2010), 3,7 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. erfaring og ekspertise
med at håndtere unge lovovertrædere (2010), 15,2 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. styrket ud-
dannelsesindsats, udslusning opfølgende støtte (2010), 3,8 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. alko-
hol- og kokainbehandling (2011), 38,6 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. indsattes motivation til
et fremtidigt kriminalitetsfrit liv (2012), 5,6 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. alkoholbehandlings-
tilbud i Renbæk og Jyderup (2005), 0,3 mio. kr. fra §11.31.03.10. vedr. relationen mellem de
indsatte og deres børn (2015), 1,7 mio. kr. fra §14.51.12.10. vedr. etablering af boliger til yngre
og fysisk handicappede (2001), 1,1 mio. kr. fra §14.51.18.10. vedr. boliger til personer med be-
tydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (2004), 1,1 mio. kr. fra §14.51.18.20.
vedr. boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (2004),
0,0 mio. kr. fra §14.51.51.10. vedr. forebyggende og social indsats i problemramte boligområder
(2009), 2,6 mio. kr. fra §14.51.51.20. vedr. helhedsorienteret gadeplansindsats (2010), 0,2 mio.
kr. fra §14.51.51.30. vedr. forebyggelse af hjemløshed og udsættelser (2011), 5,5 mio. kr. fra
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§14.51.51.50. vedr. støtte til lige muligheder for børn (2012), 2,8 mio. kr. fra §14.51.55.50. vedr.
fraflytning i ghettoområder (2011), 3,4 mio. kr. fra §14.61.01.10. vedr. forebyggelse af krimina-
litet i udsatte boligområder (2006), 0,3 mio. kr. fra §14.61.03.20. vedr. frivillighedsarbejdet i
belastede områder (2005), 1,4 mio. kr. fra §14.62.01.10. vedr. effektiv beskæftigelsesindsats for
nydanske kvinder (2012), 2,6 mio. kr. fra §14.62.06.20. vedr. skole-hjemvejledere og opsøgende
arbejde blandt nydanske forældre (2008), 0,3 mio. kr. fra §14.63.03.10. vedr. Kirkernes integra-
tionstjeneste for au pairs (2011), 0,1 mio. kr. fra §14.69.01.20. vedr. dialog, medborgerskab og
etnisk ligebehandling (2012), 0,2 mio. kr. fra §14.69.01.80. vedr. traumatiserede flygtninge og
indvandrere (2009), 0,1 mio. kr. fra §14.69.02.10. vedr. forebyggelse af tvangsægteskaber (2007),
0,0 mio. kr. fra §14.69.02.20. vedr. kurser om tvangsægteskaber mv. (2011), 0,1 mio. kr. fra
§14.69.06.10. vedr. det frivillige integrationsarbejde (2010), 0,4 mio. kr. fra §14.69.11.10. vedr.
frivillige foreninger til at styrke et mangfoldigt Danmark (2009), 0,1 mio. kr. fra §14.69.12.10.
vedr. Røde Kors' frivillige arbejde (2006), 1,4 mio. kr. fra §15.13.21.10. vedr. hjerneskadeklubber
for arbejdsrehabilitering (2010), 0,9 mio. kr. fra §15.13.23.50. vedr. kvalitets- og vidensudvikling
på handicapområdet (2007), 2,3 mio. kr. fra §15.13.23.60. vedr. styrket indsats for personer med
ADHD mv. (2009), 0,0 mio. kr. fra §15.13.26.10. vedr. opgør med fordomme på handicapområdet
(2014), 0,0 mio. kr. fra §15.13.26.50. vedr. måling af inklusion (2014), 0,1 mio. kr. fra
§15.13.28.61. vedr. partnerskaber med fokus på udsattes inklusion og deltagelse (2015), 0,0 mio.
kr. fra §15.13.28.91. vedr. undersøgelse af frivilligcentre (2015), 0,1 mio. kr. fra §15.14.15.10.
vedr. udvikling og etablering af børnehuse (2013), 0,0 mio. kr. fra §15.16.01.40. vedr. styrkelse
af kvaliteten i anbringelsesreformen (2008), 0,5 mio. kr. fra §15.64.08.10. vedr. styrket indsats
på boligtilbud mv. (2008), 0,0 mio. kr. fra §15.64.13.10. vedr. styrkelse af samfundsdeltagelsen
blandt blinde mv. (2012), 0,1 mio. kr. fra §15.64.13.20. vedr. kampagner om handicaprettigheder
og handicapkonventionen (2013), 0,5 mio. kr. fra §15.74.09.10. vedr. psykologbehandling til
seksuelt misbrugte (2012), 0,0 mio. kr. fra §15.74.10.40. vedr. sociale akuttilbud til personer med
psykisk lidelse i egen bolig (2014), 0,0 mio. kr. fra §15.74.10.60. vedr. forebyggelse af magtan-
vendelse på botilbud for psykisk syge (2010), 0,0 mio. kr. fra §15.74.10.70. vedr. forløbsprogram
for mennesker med psykiske lidelser (2014), 2,9 mio. kr. fra §15.74.13.10. vedr. sundhed til so-
cialt udsatte voksne (2009), 0,9 mio. kr. fra §15.74.14.20. vedr. integrerede forløb i social- og
behandlingspsykiatrien (2010), 0,1 mio. kr. fra §15.74.14.40. vedr. medicinpædagogik og psyko-
edukation (2010), 0,2 mio. kr. fra §15.74.14.50. vedr. uddannelse og job for sindslidende (2010),
0,0 mio. kr. fra §15.74.14.60. vedr. fremskudt sagsbehandling (2010), 0,0 mio. kr. fra
§15.74.15.40. vedr. sindslidende med misbrug (2011), 0,2 mio. kr. fra §15.74.15.60. vedr. indsats
for unge sindslindende i overgang fra barn til voksen (2011), 0,5 mio. kr. fra §15.75.11.60. vedr.
informationscenter om misbrug (2008), 0,1 mio. kr. fra §15.75.20.10. vedr. tidlig identifikation
af kriminalitetstruede børn og unge (2010), 1,9 mio. kr. fra §15.75.21.10. vedr. indsats for at
fjerne ufrivillig hjemløshed (2008), 0,0 mio. kr. fra §15.75.22.10. vedr. røgfrie miljøer på være-
steder (2008), 1,9 mio. kr. fra §15.75.23.10. vedr. aktivitetstilbud på væresteder mv. (2008), 0,7
mio. kr. fra §15.75.26.44. vedr. anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år (2010),
0,1 mio. kr. fra §15.75.26.76. vedr. Hanne Mariehjemmet (2014), 0,0 mio. kr. fra §15.75.71.10.
vedr. støtte til bruger- og pårørendeorganisationer for socialt udsatte (2007), 0,7 mio. kr. fra
§15.75.72.10. vedr. Det Fælles Ansvar II (2007), 0,2 mio. kr. fra §15.75.75.10. vedr. afhjælpning
af sociale vanskeligheder (2011), 6,9 mio. kr. fra §16.11.01.45 vedr. genoptræning (2015), 3,0
mio. kr. fra §17.21.02.60. vedr. øgning af arbejdsevnen for udsatte grupper (2012), 0,3 mio. kr.
fra §17.49.19.10. vedr. bekæmpelse af ungeledighed (2012), 0,0 mio. kr. fra §17.59.11.30. vedr.
'flexicurity' for personer med funktionsnedsættelse (2010), 0,0 mio. kr. fra §17.59.11.50. vedr.
integration af udviklingshæmmede (2012), 0,1 mio. kr. fra §17.59.11.55. vedr. Center for Livs-
navigation (2010), 0,6 mio. kr. fra §17.59.11.60. vedr. indsats for døve i arbejde (2012), 1,8 mio.
kr. fra §17.59.11.65. vedr. vidensnetværk om handicap og beskæftigelse (2007), 0,2 mio. kr. fra
§17.59.21.40. vedr. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder (2010), 11,3 mio.
kr. fra §17.59.25.10. vedr. beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (2012), 1,0 mio. kr. fra
§17.64.09.15. vedr. lokal integration af førtidspensionister (2010), 3,6 mio. kr. fra §20.29.08.10.
vedr. evaluering i folkeskolen (2009), 2,6 mio. kr. fra §20.89.04.39. vedr. erhvervsrettede ung-
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domsuddannelser med tilsagnsordning (2012), 5,2 mio. kr. fra §21.31.07.20. vedr. medborger-
centre (2008), 2,5 mio. kr. fra §21.61.10.50. vedr. alternative idrætsformer for børn og unge
(2015), 10,5 mio. kr. fra §28.57.02.11. vedr. tilgængelighedspulje (2015).

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2017 vil kunne ompriori-
teres 146,7 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbud-
getteret på finanslovsforslaget med 48,9 mio. kr. i 2018, 48,9 mio. kr. i 2019 og 48,9 mio. kr. i
2020. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2017 er 851,7 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 851,7 mio. kr. i 2017,
| 745,5 mio. kr. i 2018, 671,6 mio. kr. i 2019 og 583,9 mio. kr. i 2020 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
| 2017 af november 2016. På baggrund af aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudget-
| teres på de anførte konti:

| (Mio. kr., 2017-priser)| 2017| 2018| 2019| 2020

| Initiativer| 1.000,4| 889,1| 821,4| 736,5
| Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger| 148,7| 143,6| 149,8| 152,6
| Samlet nettotræk| 851,7| 745,5| 671,6| 583,9
|  |  
| Nr.| Initiativer, jf. aftale af november 2017.

| Ekstremisme og radikalisering
| 1| Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstre-
| misme og radikalisering, jf. § 14.21.04.10| 9,5| 9,5| 9,5| 9,0

| 2| Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, jf.
| § 14.69.04.20| 5,0| 1,0| 5,0| 3,0

| 3| Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og forebyggelse af online radikalisering,
| jf. § 14.69.09.30| 1,7| 1,7| 1,7| 1,7

| 4| Forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritids-
| tilbud og ungdomsuddannelser, jf. § 20.11.31.30| 4,6| 10,8| 9,7| 7,3

| I alt| 20,8| 23,0| 25,9| 21,0
|  |  |  |  |  |  
| Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
| 5| Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol -
| styrket exitforanstaltninger, jf. § 14.69.08.40| 8,7| 7,5| 3,5| 3,5

| 6| Styrket forebyggelse med fokus på opgør med berøringsangsten, jf. § 14.69.04.30| 3,1| 2,1| 3,5| 3,6
| 7| Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol, jf. §
| 14.69.03.20 og § 20.89.07.26 og § 20.11.01.25| 4,7| 4,8| 10,4| 4,4

| 8| Systematisk videns- og dokumentationsindsats, jf. § 14.69.03.30 og § 20.89.07.26| 3,3| 4,1| 3,0| 3,2
| I alt| 19,8| 18,5| 20,4| 14,7
|  |  |  |  |  |  
| Øvrige initiativer på integrations- og boligområdet
| 9| Integration gennem beskæftigelse, jf. § 14.62.10.10| 7,0| 4,0| -| -
| 10| Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder, jf. § 14.51.56.20| 8,0| 1,0| 1,0| -
| 11| Videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling, jf. § 14.51.50.10| 5,9| 5,9| 5,9| 5,9
| 12| Driftstilskud til Kirkernes Integrationstjeneste, jf. § 14.69.06.30| 3,0| 3,0| 3,0| -
| 13| Privat proces (den frivillige integrationsindsats), jf. § 14.69.13.20| 5,3| 2,3| -| -
| 14| Administration i alt, jf. § 14.11.75.10| 1,1| 0,7| 0,3| -
| I alt| 30,3| 16,9| 10,2| 5,9
|  |  |  |  |  |  
| Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien
| 15| Nationalt partnerskab om forebyggelse af selvmord som led i at reducere over-
| dødeligheden hos mennesker med psykiske lidelser, jf. § 16.11.11.55| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0

| 16| Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord
| og udbygning af de regionale centre for selvmordsforebyggelse, jf. § 16.51.04.10
| og § 16.11.11.55 og § 16.51.04.20
| 4,8| 7,0| 7,8| 10

| 17| Psykiatritopmøde i 2017 og 2018, jf. § 16.51.40.70| 1,0| 1,0| -| -
| 18| Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere, jf. § 16.11.71.10| 0,4| 0,4| 0,4| 0,4
| 19| Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien, jf. § 16.1.07.10 og § 16.51.07.10 og
| § 16.11.11.55| 2,9| 3,9| 3,9| -

| 20| Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer - samt udbre-
| delse og implementering i regioner og kommuner, jf. § 16.11.11.55 og §
| 16.51.13.10
| 3,0| 10,7| 11,9| 11,9

| 21| Videreførelse af sociolance-projektet, jf. § 16.51.23.10| 4,0| -| -| -
| I alt| 17,1| 24,0| 25,0| 23,3
|  |  |  |  |  |  
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| Styrket indsats for de svageste ældre
| 22| Nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen, jf. § 16.11.01.65| 2,0| -| -| -
| 23| Permanentgørelse af bevillingen til Nationalt Videnscenter for Demens, jf. §
| 16.33.16.10| 1,5| 1,6| 7,9| 8,0

| 24| Ældredatabasen, jf. § 16.11.01.65| 4,5| -| -| -
| 25| Forbedret tandsundhed for de svageste ældre, jf. § 16.11.79.65| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0
| 26| Livshistorier i demensplejen, jf. § 16.65.13.10| 3,8| -| -| -
| 27| Danske Ældreråd, jf. § 16.65.73.10| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0
| I alt| 22,8| 12,6| 18,9| 19,0
|  |  |  |  |  |  
| Sundhed - forebyggelse, rehabilitering og kvalitet
| -| Forebyggelse

| 28| National diabeteshandlingsplan, jf. § 16.51.31.10| 5,0| 20,0| 20,0| 20,0
| 29| Forebyggelseskampagne målrettet rygning blandt børn og unge, jf. § 16.11.11.55| 6,0| 3,0| 2,0| 3,0
| 30| Hjælp til rygestop til særlige grupper, jf. § 16.11.79.65 og § 16.11.11.55| 12,0| 7,5| 7,5| -
| 31| Screening for livmoderhalskræft for ældre og udsatte grupper, jf. § 16.11.79.65| 23,0| 1,0| 1,0| -
| 32| Nuanceret informationsindsats om HPV-vaccination samt pilotafprøvning af
| HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd, jf. § 16.11.11.55| 3,0| 2,0| -| -

| 33| Tidlig indsats for sårbare familier, jf. § 16.51.60.10 og § 16.11.11.55| 18,7| 19,3| 19,6| 23,8
| 34| Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen, jf. § 16.21.31.50| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3
| 35| Seksuel sundhed, jf. § 16.21.31.10| 4,7| 6,7| 12| 12
| 36| Familiær hyperkolesterolæmi, jf. § 16.11.01.65 og § 16.11.11.55| 1,5| 1,5| 1,5| 1,5
| -| Rehabilitering
| 37| Rehabiliteringstilbud særligt målrettet Parkinsonpatienter, jf. § 16.51.16.10| 5,0| 5,0| 5,0| 5,0
| 38| Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose, jf. § 16.11.79.65 og §
| 16.51.66.10 og § 16.11.11.55| 10,9| 11,0| 11,0| -

| 39| Rehabilitering - Et godt liv efter kræft, jf. § 16.11.79.65| 31,6| 31,9| 33,5| 38
| 40| Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter, jf. § 16.51.68.10 og §
| 16.11.11.55| 0,9| 1,0| 1,0| 1,0

| 41| Udvidelse af fritvalgsrammen for Center for Hjerneskade og Vejlefjord, jf. §
| 16.11.11.55| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0

| -| Palliation
| 42| En værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter, jf. § 16.11.79.65 og §
| 16.51.44.10 og § 16.11.11.55 | 22,0| 23,0| 23,0| 32,0

| 43| Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. § 16.11.01.66 og §
| 16.33.25.10| 5,7| 8,4| 2,4| 5,3

| -| Bedre forhold for unge med kræft
| 44| Tilbud til unge med kræft, jf. § 16.11.79.65| 7,0| 6,0| 6,0| 6,0
| I alt| 158,3| 148,6| 146,8| 148,9
|  |  |  |  |  |  
| Privat proces mv. på sundhedsområdet
| 45| Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende, jf. §
| 16.51.71.10| 0,4| 0,4| 0,4| 0,3

| 46| Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen, jf. § 16.11.50.10| 1,1| 0,8| 0,7| 0,3
| I alt| 1,5| 1,2| 1,1| 0,6
|  |  |  |  |  |  
| Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse|  |  |  |  
| 47| Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig for-
| sørgelse - flere skal med, jf. § 17.46.64.10 | 101,0| 101,0| 60,5| -

| 48| Social støtte i overgang til og fastholdelse af job, jf. § 15.75.29.10 og §
| 15.75.29.11 og § 15.11.30.52| 34,2| 2,2| 1,0| 1,7

| 49| Pulje til styrket håndholdt indsats i ressourceforløb, jf. § 17.46.78.30 | 8,0| 8,0| -| -
| I alt| 143,2| 111,2| 61,5| 1,7
|  |  |  |  |  |  
| Handicappede|  |  |  |  
| 50| Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap, jf. § 17.59.21.70 | 9,7| 9,7| 9,7| 9,7
| 51| Handicappuljen, jf. § 17.59.21.20| 17,1| 7,2| 7,1| 7,3
| I alt| 26,8| 16,9| 16,8| 17,0
|  |  |  |  |  |  
| Psykisk sårede veteraner|  |  |  |  
| 52| Erstatning til psykisk sårede veteraner, jf. § 12.11.02.10| 150,0| 150,0| 150,0| 150,0
| I alt| 150,0| 150,0| 150,0| 150,0
|  |  |  |  |  |  
| Øvrige initiativer, beskæftigelsesområdet|  |  |  |  
| 53| Fremme af fædres brug af orlov, jf. § 20.89.07.30 og § 20.89.07.30 og §
| 20.11.01.25| 1,6| 1,1| 1,1| 1,1

| 54| CABI, jf. § 17.51.11.10| 8,4| 8,4| 6,4| 6,4
| 55| CABI veteraner og portal, jf. § 17.51.11.20 | 3,0| 2,0| 2,0| 2,0
| 56| Netværkslokomotivet (privat proces), jf. § 20.89.04.79| 3,0| 8,9| 9,8| 10,8
| 57| Nej til behandling, jf. § 17.38.11.15| 1,9| 1,9| 1,0| -
| 58| Evaluering af socialøkonomiske virksomhedsindsatser, jf. § 17.59.12.20 | 3,0| 2,0| -| -
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| 59| Pulje til voldsforebygggelsespakker, jf. § 17.59.21.90| 5,0| 5,0| -| -
| 60| Pulje til udbredelse af viden om innovative og effektive metoder, jf. § 17.59.21.80| 7,0| 3,0| -| -

| 61| Administration i alt, jf. § 17.11.10.10| 1,6| 1,1| 1,1| 0,6
| I alt| 34,5| 33,4| 21,4| 20,9
|  |  |  |  |  |  
| Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud
| 62| Specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, jf. § 16.51.81.10 og § 16.11.79.30
| og § 16.11.11.50 og § 16.11.01.40| 40,0| 80,0| 78,0| 79,0

| 63| Fast læge på botilbud, jf. § 16.11.79.30| 3,5| 3,5| 5,0| 5,0
| 64| Vejledning om videregivelse af oplysninger, jf. § 16.11.01.40| 0,1|  -|  -|  -
| 65| Fælles undervisningsforløb, jf. § 16.51.84.10| 3,8| 3,9|  -|  -
| 66| Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk ud-
| redning, jf. § 16.51.84.20| 14,6| 14,8| 14,7| 13,7

| 67| Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, jf. §
| 15.74.18.10| 3,6| -| -| -

| 68| Indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem, jf. §
| 15.11.30.52| 1,9| 8,3| 6,8| 6,8

| 69| Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen, jf. § 16.11.50.20| 0,6| 0,3| 0,3| 0,3
| 70| Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene,
| jf. § 15.74.18.20| 0,7| 2,8| 2,1|  

| 71| Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene,
| jf. § 15.11.30.52| 0,2| 0,1| 0,1| -

| 72| Justering af reglerne for flytning af borgere uden samtykke, jf. § 15.11.79.20| 0,9| 1,8| 1,8| 1,8
| I alt| 69,9| 115,5| 108,8| 106,6
|  |  |  |  |  |  
| Færre skal være socialt udsatte
| 73| Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram, jf. §
| 15.75.06.10 og § 15.11.18.20| 58,3| 58,6| 64,7| 67,4

| 74| Aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser, jf. § 15.11.79.20 og §
| 15.11.21.10 og § 15.75.25.10| -| 13,6| 12,2| 9,7

| 75| Ramme til investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge,
| jf. § 15.26.04.10| 67,8| 46,5| 33,1| 36,4

| 76| Headspace, jf. § 15.75.73.71| 7,5| 7,5| 7,5| 7,5
| 77| Støtte til børn og unge ved erstatningssager, jf. § 15.25.11.50| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6
| 78| Landsforeningen Spædbarnsdød, jf. § 15.75.50.33| 1,2| 1,2| 1,2| 1,2
| 79| Børnerådets Børneportal, jf. § 15.11.23.10| 0,5| 0,5| 0,5| -
| 80| FBU ForældreLANDSforeningen, jf. § 15.75.73.84| 2,0| 2,0| 2,0| 2,0
| 81| Bisidning til børn i Statsforvaltningen, jf. § 15.25.11.50| 1,3| 1,3| 1,4| 1,5
| 82| Adoption med samtykke som vej til opvækst i trygge rammer, jf. § 15.11.21.10| 0,2| 0,3| 0,2| 0,3
| 83| Effektiv støtte til udsatte grønlændere, herunder udsatte børn og unge i Grønland,
| jf. § 15.75.35.60 og § 15.75.35.40 og § 15.75.35.61 og § 15.75.35.50 og §
| 15.11.30.52
| 24,8| 8,1| 8,8| 4,7

| 84| Ambulante behandlingstilbud til personer udsat for vold i nære relationer, jf. §
| 15.75.03.30 og § 15.11.30.52 og § 15.75.03.40 og § 15.11.30.52 og § 20.11.01.25
| og § 15.75.03.50
| 16,1| -| -| -

| 85| National enhed mod vold i nære relationer, jf. § 15.75.03.40 og § 15.11.30.52
| og § 20.11.01.25| 6,7| 9,9| 9,9| 9,9

| 86| Ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere, jf. § 15.75.03.50| 1,9| 3,7| 7,5| -
| 87| Indsats på prostitutionsområdet, jf. § 15.75.12.30| 7,0| -| -| -
| 88| Indsats til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, jf.
| § 15.74.01.20| -| 5,5| 10,5| 15,4

| 89| Styrket indsats særskilt til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb i barn-
| dommen, jf. § 15.75.73.70| 3,5| 3,5| 3,5| 3,5

| 90| Forebyggelse og bekæmpelse af mobning, jf. § 20.89.04.32| 13,7| 9,7| 9,7| 9,7
| 91| Mestring af skoledag og hverdagsliv for elever med autisme og ADHD samt deres
| klassekammerater, jf. § 20.89.04.33 og § 20.11.31.10| 10,4| 2,7| 4,8| 0,8

| 92| Styrket indsats mod menneskehandel, jf. § 20.89.07.22 og § 20.11.01.25 og §
| 15.11.30.10| 5,6| 3,3| 0,2| 0,3

| 93| Stærkere forældreskab, jf. § 22.11.04.25| 1,5| 1,5| 1,4| 1,5
| 94| Dansk database om børns udvikling og trivsel, jf. § 15.13.01.41| 2,2| -| -| 2,2
| 95| Metodeværktøj til evaluering af satspuljen, jf. § 07.11.02.80| 1,5| -| -| -
| 96| Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv., jf. § 15.75.75.14| 20,0| -| -| -
| 97| Borgerstyrede budgetter til socialt udsatte, jf. § 15.75.13.10 og § 15.11.30.52| 9,7| 0,1| 0,2| -
| 98| Transportordning for blinde og svagsynede, jf. § 15.75.79.10| 10,0| 10,0| 10,0| 10,0
| 99| Hjælpemidler til personer med handicap ved stemmeafgivningen, jf. §
| 15.11.79.20| 0,6| 0,5| 0,5| 0,5

| 100| RådgivningsDanmark, jf. § 15.75.73.56| 2,5| 2,5| 2,5| -
| 101| Café Exit, jf. § 15.75.73.57| 1,5| 3,0| 3,0| 3,0
| 102| Gadejuristen, jf. § 15.75.73.58| 5,0| 5,0| 5,0| 5,0
| 103| Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, jf. § 15.75.73.81| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0
| 104| Tilskud til Københavns Kommunes indsats for hjemløse, jf. § 15.75.26.13| 5,0| 5,0| 5,0| 5,0
| 105| Landsforeningen af VæreSteder, jf. § 15.75.73.77| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5
| 106| Rådet for Socialt Udsatte, jf. § 15.11.20.10| 2,8| 2,8| 2,8| 2,8
| 107| Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt (IDVI), jf. § 21.61.10.61| 2,2| 2,2| 2,2| 2,2
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| 109| Videreførelse af BPA-rådgivningen, jf. § 15.13.23.10| 1,2| 1,2| -| -
| 110| Dækning af handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed, jf. §
| 21.51.01.30| 4,0| -| -| -

| 111| Forankringsstøtte til indsatser i frivillige organisationer, jf. § 15.75.74.64 og §
| 15.75.74.65| 1,0| 1,4| -| -

| 112| Administration, jf. § 15.11.25.10| 4,1| 2,1| 2,2| 2,3
| I alt| 305,4| 217,3| 214,6| 206,9
|  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
| Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
| 113| 11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - styrket uddannelsesindsats
| og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge| 3,1| 3,1| 3,1| 3,1

| 114| 11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - alkoholmisbrugsbehand-
| ling| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5

| 115| 11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - udvikling af ssp-samar-
| bejdet| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6

| 116| 11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - øget uddannelse til indsatte| 0,5| 1,0| 1,0| 1,0
| 117| 11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - mentorordning for krimi-
| nelle, herunder unge indsatte| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0

| 118| 11.31.03.10. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - opkvalificering af be-
| handlingsgaranti i fængslerne| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0

| 119| 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram| 0,2| 0,6| 0,6| 0,6
| 120| 15.64.07.10. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og
| deres forældre (forhøjelse)| 4,3| 4,3| 4,3| 4,3

| 121| 15.74.10.20. Fremrykningspuljen| 33,9| 34,3| 34,7| 34,7
| 122| 15.75.08.10. Særtilskud til Københavns Kommune| 45,7| 45,7| 45,7| 45,7
| 123| 15.75.08.20. Københavns Kommunes sociale indsats over for stofmisbrugere| 12,6| 12,6| 12,6| 12,6
| 124| 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere| 25,4| 25,4| 31,2| 34,0
| 125| 15.75.73.82. PS Landsforeningen Pårørende til spiseforstyrrede| 1,0| 1,0| 1,0| 1,0
| 126| 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunal lov- og cirkulæreprogram (Alkohol-
| området inkluderes under Lov om Socialtilsyn)| -| 0,4| 0,4| 0,4

| 127| 16.21.57.20 Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner| 0,6| 0,6| 0,6| 0,6
| 128| 16.51.30.30 Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen
| praksis| 5,6| 5,6| 5,6| 5,6

| 129| 16.11.11.10 Sundhedsstyrelsen (Ældreforum)| 3,4| 3,4| 3,4| 3,4
| 130| 35.11.05.10 Reserve til aftale om psykiatrien, drift| 4,8
| 131| 17. 61. 07. 10 Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande1| 2,5| 2,5| 2,5| 2,5
| 132| 21. 61. 10. 50 Alternative idrætsformer for børn og unge| 2,0| -| -| -
| I alt| 148,7| 143,6| 149,8| 152,6
|  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  
| Omprioriteringer af uforbrugte midler| Beløb
| 133| 14.62.02.10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede| 10,3
| 134| 15.13.22.40. Socialhistorisk projekt| 1,1
| 135| 15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede mv.| 1,6
| 136| 15.13.23.22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser| 0,1
| 137| 15.13.23.25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap| 5,9
| 138| 15.13.23.40. Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn| 0,5
| 139| 15.13.25.10. Udgifter til afholdelse af tolkning| 8,0
| 140| 15.13.25.20. Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed| 0,8
| 141| 15.13.26.20. Frivillig faglighed| 0,1
| 142| 15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt| 0,8
| 143| 15.13.28.90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre| 0,5
| 144| 15.14.16.10. Forebyggelsesstrategi og inklusion| 4,2
| 145| 15.16.01.20. Efteruddannelse| 11,5
| 146| 15.25.09.10. Udvikling af plejefamilieområdet| 1,2
| 147| 15.25.09.11. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen)| 0,3
| 148| 15.25.09.16. Bisidder til udsatte børn og unge| 0,1
| 149| 15.25.11.10. Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte
| børn og unge| 1,2

| 150| 15.25.11.40. Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge| 0,0
| 151| 15.74.01.20. Regionale behandlings- og rådgivningscentre til mennesker med
| senfølger af seksuelle overgreb| 0,1

| 152| 15.74.10.20. Fremrykningspuljen| 18,7
| 153| 15.74.15.10. Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv.| 1,1
| 154| 15.74.15.20. Særforanstaltninger| 0,4
| 155| 15.75.02.10. Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd| 0,1
| 156| 15.75.03.10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter| 0,2
| 157| 15.75.09.10. Innovation og udvikling i den sociale indsats| 0,1
| 158| 15.75.09.20. Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur|  0,0
| 159| 15.75.09.30. Frivillige organisationers virke| 0,0
| 160| 15.75.10.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område| 0,2
| 161| 15.75.10.70. Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge| 1,7
| 162| 15.75.10.72. Pulje til sommerferiehjælp| 0,2
| 163| 15.75.11.10. Opkvalificering af den tidlige indsats| 0,3
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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 summer.

| Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de
| pågældende konti i bevillingsafregningen for 2016 med følgende beløb.

| 164| 15.75.11.20. Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje
| til ambulante tilbud| 0,2

| 165| 15.75.11.30. 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats| 0,4
| 166| 15.75.11.90. Netværk og samtalegrupper| 0,1
| 167| 15.75.12.20. Indsats for socialt udsatte kvinder i prostitution, herunder kvinder
| som ønsker at forlade prostitution| 7,0

| 168| 15.75.14.10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botil-
| bud| 0,1

| 169| 15.75.18.60. Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner| 0,2
| 170| 15.75.19.10. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte| 0,6
| 171| 15.75.20.20. Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle
| børn og unge|  0,0

| 172| 15.75.20.30. Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger| 1,1
| 173| 15.75.20.40. Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afde-
| linger og tilknyttede åbne afdelinger| 0,1

| 174| 15.75.20.50. Familierådslagning og netværksmøder| 0,2
| 175| 15.75.20.70. Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype| 0,1
| 176| 15.75.21.20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud| 0,2
| 177| 15.75.21.45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse| 4,0
| 178| 15.75.26.11. Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktivite-
| ter erstattet af Pulje til socialt udsatte grupper| 0,0

| 179| 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrise-
| centre| 0,1

| 180| 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere| 6,2
| 181| 15.75.26.70. Digitaliseringsinitiativ for socialt udsatte| 0,7
| 182| 15.75.34.20. Forberedende forældrekurser| 0,2
| 183| 15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen| 2,0
| 184| 15.75.44.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere
| anbragte unge| 1,5

| 185| 15.75.73.50. Satspuljeaftalen for 2012, driftstøtte til bevillinger der udløber i 2011| 0,3
| 186| 15.75.73.73. SAVN| 0,1
| 187| 15.75.74.34. Mødrehjælpen| 0,0
| 188| 15.75.75.12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise| 0,1
| 189| 15.75.75.92. Udviklingsstøtte til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud
| i kriminalitet| 0,1

| 190| 15.75.78.10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer| 0,0
| 191| 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunal lov- og cirkulæreprogram (Alkohol-
| området inkluderes under Lov om Socialtilsyn)| 5,7

| 192| 16.21.03.10. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grup-
| per| 4,5

| 193| 16.21.05.10. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper
| - forebyggelsesindsatser i nærmiljøet| 2,9

| 194| 16.21.05.20. Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper
| - Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici| 2,0

| 195| 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge| 2,5
| 196| 16.21.13.10. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge| 1,0
| 197| 16.21.31.30. Tilskud til fertilitetsrådgivningen - Region Øresund, Rigshospitalet,
| København| 0,0

| 198| 16.21.38.10. Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieori-
| enteret alkoholbehandling| 1,0

| 199| 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner| 1,6
| 200| 16.21.57.30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader| 0,3
| 201| 16.21.58.10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige
| voksne| 1,9

| 202| 16.21.63.10. Behandling med lægeordineret heroin| 7,0
| 203| 16.21.64.10. Modelkommuneprojekt om unge og narko| 0,2
| 204| 16.21.65.10. Forsøg med sundhedsrum| 1,4
| 205| 16.51.15.30. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang| 1,2
| 206| 16.51.30.30. Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen
| praksis| 12,5

| 207| 17.59.31.10. Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet| 2,4
| 208| 21.61.10.50. Alternative idrætsformer for børn og unge| 2,0
| I alt| 146,7



16 § 35.11.04.10.

| Nr. 133.| 10.298.123
| Nr. 134.| 1.083.933
| Nr. 135.| 1.569.049
| Nr. 136.| 58.529
| Nr. 137| 883.687
| Nr. 138.| 519.840
| Nr. 139.| 7.972.886
| Nr. 140.| 846.598
| Nr. 141.|  82.586
| Nr. 142.| 770.940
| Nr. 143.| 528.501
| Nr. 144.| 4.240.719
| Nr. 145.| 11.509.112
| Nr. 146.| 1.210.352
| Nr. 147.| 342.821
| Nr. 148.|  55.255
| Nr. 149.| 1.209.153
| Nr. 150.| 22.682
| Nr. 151.| 116.393
| Nr. 152.| 18.668.796
| Nr. 153.| 1.112.083
| Nr. 154.| 410.702
| Nr. 155.| 101.673
| Nr. 156.| 176.557
| Nr. 157.| 134.508
| Nr. 158.| 28.137
| Nr. 159.|  10.714
| Nr. 160.| 175.944
| Nr. 161.| 1.693.521
| Nr. 162.| 200.538
| Nr. 163.| 291.541
| Nr. 164.| 156.372
| Nr. 165.| 444.662
| Nr. 166.| 112.014
| Nr. 167.| 6.988.222
| Nr. 168.|  98.299
| Nr. 169.| 150.009
| Nr. 170.| 613.290
| Nr. 171.| 7.223
| Nr. 172.| 1.143.387
| Nr. 173.|  67.467
| Nr. 174.| 203.976
| Nr. 175.| 52.496
| Nr. 176.| 194.874
| Nr. 177.| 3.950.719
| Nr. 178.| 44.853
| Nr. 179.|  59.011
| Nr. 180.| 6.171.142
| Nr. 181.| 653.845
| Nr. 182.| 156.745
| Nr. 183.| 1.982.851
| Nr. 184.| 1.460.000
| Nr. 185.| 300.000
| Nr. 186.| 108.000
| Nr. 187.| 21.582
| Nr. 188.|  89.214
| Nr. 189.| 96.922
| Nr. 190.| 9.159
| Nr. 191.| 5.700.000
| Nr. 192.| 4.500.000
| Nr. 193.| 2.889.108
| Nr. 194.| 2.000.000
| Nr. 195.| 2.500.000
| Nr. 196.| 1.000.000
| Nr. 197.|  2.582
| Nr. 198.|  1.000.000
| Nr. 199| 1.600.000
| Nr. 200.| 300.000
| Nr. 201.| 1.895.464
| Nr. 202.| 7.000.000
| Nr. 203.| 200.000
| Nr. 204.| 1.409.544
| Nr. 205.| 1.200.000
| Nr. 206.| 12.500.000
| Nr. 207.| 2.392.000
| Nr. 208.| 2.000.000
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35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 4,9 - -

10. Reserve til aftale om psykiatri-
 en, drift

Udgift ................................................... - - - - 4,9 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 4,9 - -

10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift
På kontoen er der afsat en reserve, som vil indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2017.

Reserven består af 4,9 mio. kr. i både 2017 og 2018 og blev afsat til at følge op på evalueringen
af psykologordningen med henblik på at kunne dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for
patienter med angstlidelser, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

| I forbindelse med ændringsforslagene er reserven i 2017 nedskrevet som led i udmøntningen
| af den samlede satspuljeaftale fra § 35.11.04 Satsreguleringspulje, jf. Aftale mellem regeringen,
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
| cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
| november 2016.

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

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
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 2017-2020. 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 2017 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med
drøftelserne om kommunernes økonomi for 2018. Der foretages ligeledes en efterregulering af
beskæftigelsestilskuddet for 2016.
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35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 82,0 - 76,8 69,9 21,6

10. Fællesoffentlig digitaliserings-
 strategi

Udgift ................................................... - - 82,0 - 76,8 69,9 21,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 82,0 - 76,8 69,9 21,6

10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
Reserven erstatter Fonden for Velfærdsteknologi og har til formål at finansiere initiativer i

den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 mv. Kommunerne og regionerne bidrager
med 51,7 mio. kr. i 2017, 44,1 mio. kr. i 2018 og 40,6 mio. kr. i 2019 til finansiering af strate-
giens initiativer.

Der overføres fra kontoen 67,2 mio. kr. i 2017 til §07.12.02. Fællesoffentlige initiativer, 5,0
mio. kr. i 2017, 3,6 mio. kr. i 2018, 3,4 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020 til §07.12.01. Di-
gitaliseringsstyrelsen, 8,1 mio. kr. i 2017, 3,0 mio. kr. i 2018, 2,8 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr.
i 2020 til §08.21.20. Erhvervsstyrelsen, 2,9 mio. kr. i 2017 til §16.11.17. Styrelsen for Sund-
hedsdata, 4,0 mio. kr. i 2017 til §20.82.11. Styrelsen for IT og Læring, 1,5 mio. kr. i 2017 til
§24.51.01. Miljøstyrelsen samt 7,7 mio. kr. i 2017, 3,4 mio. kr. i 2018, 1,9 mio. kr. i 2019 og
1,9 mio. kr. i 2020 til §29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering til gennemførelse
af initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Herudover udmøntes i alt
4,4 mio. kr. i 2017 til §07.12.03. Tilskud til fællesoffentlig digitalisering samt 8,6 mio. kr. i 2019
og 2020 til §07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen. Derudover er bevillingen reduceret med 77,6 mio.
kr. i 2017 og forhøjet med 39,0 mio. kr. i 2018, 43,2 mio. kr. i 2019 og 36,3 mio. kr. i 2020.

35.11.17. Reserve til det hele Danmark

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 150,0 - - - -

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

10. Reserve til det hele Danmark
Der blev på på finansloven for 2016 afsat en reserve på 150 mio. kr. årligt i 2016-2019 til

initiativer, der understøtter langsigtet vækst og udvikling i hele Danmark, jf. Aftale mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for
2016 af november 2015. Reserven er udmøntet som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark
af februar 2016.
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35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1,6 4,4 34,9 34,9 34,9

10. Reserve til bekæmpelse af ludo-
 mani

Udgift ................................................... - - 1,6 4,4 34,9 34,9 34,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1,6 4,4 34,9 34,9 34,9

10. Reserve til bekæmpelse af ludomani
Som følge af den delvise liberalisering af spillemarkedet er der fra 2012 og frem afsat en

reserve på 34,9 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.

Der er overført 30,5 mio. kr. i 2017 til § 16.51.53 Tilskud til forebyggelse og behandling af
ludomani.

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

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 40,5 - - - -

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

 rettede sagsbehandling
Udgift ................................................... - - 40,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 40,5 - - - -

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 mellem den daværende SR-regering, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en
vækstpakke af juni 2014. Af den samlede ramme er der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016-2018 til
kommunerne med henblik på at indfri målsætningen om en samlet reduktion af sagsbehand-
lingstiderne med en tredjedel. Bevillingen er udmøntet som led i akt. 133 af 23. juni 2016 om
statens bloktilskud for kommuner og regioner for finansåret 2017.
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35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 75,0 - - 0,7 -

10. Ramme til fødevare- og land-
 brugsinitiativer
 Udgift ................................................... - - 75,0 - - 0,7 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 75,0 - - 0,7 -

10. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer
Der blev på finansloven for 2016 afsat en reserve til fødevare- og landbrugsinitiativer på 75

mio. kr. årligt i 2016-2019, herunder til udvikling og vækst i landbruget mv. Bevillingen er ud-
møntet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015.

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 100,0 150,0 - - -

10. Reserve til Statens Serum Insti-
 tut

Udgift ................................................... - - 100,0 150,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 100,0 150,0 - - -

10. Reserve til Statens Serum Institut
Der blev på finansloven for 2016 afsat en reserve på 100,0 mio. kr. i 2016 til dækning af

eventuelle, midlertidigt tabte indtægter i forbindelse med den igangværende salgsproces og lø-
bende konsolidering af Statens Serum Instituts økonomi.

| I forbindelse med ændringsforslagene afsættes 150 mio. kr. i 2017 til dækning af eventuelle
| tab i forbindelse med salget af dele af Statens Serum Institut.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

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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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 28,8 29,1 29,1 29,1 29,1

20. Merudgifter forbundet med poli-
tiets internationale operationer
Udgift ................................................... - - 28,8 29,1 29,1 29,1 29,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 28,8 29,1 29,1 29,1 29,1

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 2017 udgør reserven 59,8 mio. kr., hvoraf en
basisbevilling på 30,7 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 2017.

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

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 15,0 13,5 - - -

10. Reserve til radiokommunika-
 tionssystem

Udgift ................................................... - - 15,0 13,5 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 15,0 13,5 - - -

10. Reserve til radiokommunikationssystem
Der afsættes en reserve på i alt 13,5 mio. kr. i 2017. I 2017 afsættes endvidere 6,7 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 2017 i alt 20,2 mio. kr. af reserven
(2017-pl), heraf 6,7 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-
skab mv.

| 35.11.31. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet - billigere ø-færger
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er oprettet en ny reserve på
| 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 og frem til en
| gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne, jf. Aftale om finansloven for 2017. Den
| konkrete udmøntning af midlerne aftales med aftaleparterne.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 20,0 30,0 40,0 40,0

10. Reserve til udvidelse af lande-
 vejsprincippet

Udgift ................................................... - - - 20,0 30,0 40,0 40,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 20,0 30,0 40,0 40,0

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - -100,0 -69,0 -85,0 -89,0 -89,0

10. Effektivisering af det statslige
 indkøb

Udgift ................................................... - - -100,0 -69,0 -85,0 -89,0 -89,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -100,0 -69,0 -85,0 -89,0 -89,0

10. Effektivisering af det statslige indkøb
Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 optaget en negativ
budgetregulering vedrørende tiende fase af statens indkøbsprogram. Udmøntningen er indbud-
getteret på de enkelte ministerområder.

| Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 69 mio. kr. i 2017, 85 mio. kr. i 2018,
| 89 mio. kr. i 2019 og 89 mio. kr. i 2020 i forbindelse med 11. fase af statens indkøbsprogram,
| jf. Aftale om finansloven for 2017. Budgetreguleringen udmøntes i forbindelse med forslag til lov
| om tillægsbevilling for 2017.

| 35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 70 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en indsats mod ungdomskriminalitet, jf.
| Aftale om finansloven for 2017.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 70,0 70,0 70,0 70,0

10. Reserve til indsats mod ung-
 domskriminalitet

Udgift ................................................... - - - 70,0 70,0 70,0 70,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 70,0 70,0 70,0 70,0
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35.11.34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 48,1 - - - -

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

10. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne
Der blev som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke 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-samfun-
dene. Der blev på finansloven for 2016 udmøntet 76,9 mio. kr. årligt. De resterende midler er
udmøntet som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016.

35.11.35. Ramme til lempelser for erhvervslivet

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 208,0 - - - -

10. Ramme til lempelser for er-
 hvervslivet

Udgift ................................................... - - 208,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 208,0 - - - -

10. Ramme til lempelser for erhvervslivet
Reserven er afsat i forbindelse med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre,

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en
vækstpakke af juni 2014. I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 er aftale-
parterne enige om at gennemføre en erhvervsbeskatningsreform, der skal gøre den danske er-
hvervsbeskatning mere enkel og konkurrencedygtig. Regeringen vil fremsætte forslag til ud-
møntning i forbindelse med et kommende udspil til en erhvervsbeskatningsreform.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedlagt, jf. Aftale mellem regeringen, So-
| cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
| og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af november 2016.
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35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 232,0 93,9 135,5 177,2 -

10. Miljøtiltag for at lempe kvæl-
stofsregulering i landbruget

 Udgift ................................................... - - 232,0 93,9 135,5 177,2 -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 232,0 93,9 135,5 177,2 -

10. Miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget
Der blev på finansloven for 2016 afsat en reserve på 232 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt

i 2017-2019 til supplerende finansiering af initiativer til kompensation for miljøvirkninger af
lempelser af kvælstofregulering i landbruget.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om fødevare- og landbrugspakke af december 2015 udmøntes 120 mio. kr. i
2017, 61 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om naturpakke af maj 2016 udmøntes yderligere 16,8 mio. kr. i 2017, 31,1 mio.
kr. i 2018 og 13,3 mio. kr. i 2019. Derudover er reserven reduceret med samlet 67,1 mio. kr.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 100 mio. kr. i 2017, jf.
| Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale
| Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften
| af november 2016.
| Reserven er tilført 41,3 mio. kr. i 2017 fra § 24. Miljø- og fødevareministeriet og reduceret
| med 38,2 mio. kr. i 2018 og 85,2 mio. kr. i 2019 som led i udmøntningen af Fødevare- og
| landbrugpakken på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet.

| 35.11.38. Sikkerhedspulje
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| sikkerhedspulje, der kan udmøntes årligt til initiativer vedrørende forsvar, politi, sikkerhed mv.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 100,0 200,0 200,0

10. Sikkerhedspulje
Udgift ................................................... - - - - 100,0 200,0 200,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 100,0 200,0 200,0
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35.11.39. Reserve til JobReform fase 2

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1.153,2 1.038,4 963,5 870,3

10. Provenu fra kontanthjælpsreform
Udgift ................................................... - - - 418,2 447,5 494,1 534,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 418,2 447,5 494,1 534,5

20. Provenu fra integrationsydelsen
Udgift ................................................... - - - 735,0 590,9 469,4 335,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 735,0 590,9 469,4 335,8

10. Provenu fra kontanthjælpsreform
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative 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 anvendes ved
JobReform fase II til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster. Reserven udgør på bag-
grund af provenuet for kontanthjælpsreformen 418,2 mio. kr. i 2017, 447,5 mio. kr. i 2018, 494,1
mio. kr. i 2019 og 534,5 mio. kr. i 2020 og frem.

20. Provenu fra integrationsydelsen
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om indførelse af integrationsydelse for nytilkomne og herboende udlændinge
samt optjening af folkepension af juli 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteres en
reserve, der anvendes ved JobReform fase II. Reserven udgør på baggrund af provenuet for in-
tegrationsydelsen 735,0 mio. kr. i 2017, 590,9 mio. kr. i 2018, 469,4 mio. kr. i 2019 og 335,8
mio. kr. i 2020 og frem.

35.11.40. Budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - -80,0 - - - -

10. Budgetregulering vedr. erhvervs-
fremme uden for udgiftslofterne
Udgift ................................................... - - -80,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -80,0 - - - -

10. Budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslofterne
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der optaget en negativ bud-
getregulering på 80,0 mio. kr. årligt fra 2016, svarende til et udestående provenu på fondsområdet
efter tilbageløb og adfærd. Med lov nr. 71 af 2. juni 2016 om ændring af fondsbeskatningsloven
er budgetreguleringen udmøntet.
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35.11.43. Reserve til ny politiskole i det vestlige Danmark
Der blev på finansloven for 2016 indbudgetteret en 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 re-
geringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015. Der vil blive
udmøntet midler fra reserven, når der på baggrund af en analyse er fundet en hensigtsmæssig
løsning for etableringen af det nye uddannelsescenter.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
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 -

35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
Der blev på finansloven for 2016 oprettet en reserve på 200 mio. kr. i 2016 til evt. merud-

gifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., jf. Aftale mellem regeringen,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om po-
litiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 220 mio. kr. i 2017 til me-
| rudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig
| grænsekontrol, jf. Aftale om finansloven for 2017.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 200,0 220,0 - - -

10. Reserve til ekstraordinære ind-
satser i grænseområderne mv.
Udgift ................................................... - - 200,0 220,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 200,0 220,0 - - -

35.11.46. Reserve til EU-relaterede udgifter

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 300,0 - - - -

10. Reserve til nærområdeindsatsen
og EU-relaterede udgifter
Udgift ................................................... - - 300,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 300,0 - - - -
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10. Reserve til nærområdeindsatsen og EU-relaterede udgifter
Der blev på finansloven for 2016 oprettet en reserve på 300 mio. kr. i 2016 med henblik på

at tage højde for eventuelle merudgifter til nærområdeindsatsen og EU-relaterede merudgifter.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0

10. Reserve til EU-bidrag
Udgift ................................................... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0

10. Reserve til EU-bidrag
Der er afsat 500 mio. kr. årligt i 2017-2020 til det danske EU-bidrag. Reserven tager højde

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

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

2017-2020, der som udgangspunkt er fordelt på nedenstående områder.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 570,8 1.251,1 1.255,7 713,1

10. Toldområdet
 Udgift ................................................... - - - 260,0 250,0 60,0 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 260,0 250,0 60,0 -

20. Inddrivelsesområdet
 Udgift ................................................... - - - 225,7 337,6 183,2 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 225,7 337,6 183,2 -

30. Ejendomsområdet
Udgift ................................................... - - - 85,1 663,5 852,5 713,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 85,1 663,5 852,5 713,1

40. Styrkelse af SKAT
 Udgift ................................................... - - - - - 160,0 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 160,0 -

10. Toldområdet
Der afsættes en reserve til finansiering af implementeringen af EU's toldkodeks på 350 mio.

kr. i 2017, 250 mio. kr. i 2018, 150 mio. kr. i 2019 og 200 mio. kr. i 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 90,0 mio. kr. i 2017 til § 9. Skatteministeriet.
| Reserven er dertil nedskrevet med 90 mio. kr. i 2019, svarende til den forholdsmæssige andel af
| den aftale nedskrivning, og 200,0 mio. kr. i 2020, jf. Aftale om finansloven for 2017.
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20. Inddrivelsesområdet
Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på inddrivelsesområdet på 450 mio.

kr. i 2017, 400 mio. kr. i 2018, 600 mio. kr. i 2019 og 300 mio. kr. i 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 224,3 mio. kr. i 2017, 62,4 mio. kr. i 2018
| og 46,8 mio. kr. i 2019 til § 9. Skatteministeriet. Reserven er dertil nedskrevet med 370,0 mio.
| kr. i 2019, svarende til den forholdsmæssige andel af den aftale nedskrivning, og 300,0 mio. kr.
| 2020, jf. Aftale om finansloven for 2017.

30. Ejendomsområdet
Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på ejendomsområdet på 200 mio. kr.

i 2017, 700 mio. kr. i 2018, 900 mio. kr. i 2019 og 750 mio. kr. i 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 86,8 mio. kr. i 2017, 18,5 mio. kr. i 2018
| og 21,0 mio. kr. i årligt i 2019-2020 til § 9. Skatteministeriet. Dertil udmøntes 20,1 mio. kr. i
| 2017, 11,5 mio. kr. i 2018, 22,5 mio. kr. i 2019 og 11,9 mio. kr. til § 29.71.01. Styrelsen for
| Dataforsyning og Effektivisering. Endelig udmøntes 8,0 mio. kr. i 2017, 6,5 mio. kr. i 2018 og
| 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 til § 15.11.18. Danmarks Statistik.

40. Styrkelse af SKAT
Der afsættes en reserve til finansiering af en styrkelse af den grundlæggende drift i SKAT

på 250 mio. kr. i 2017, 300 mio. kr. i 2018, 400 mio. kr. i 2019 og 500 mio. kr. i 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 250,0 mio. kr. i 2017 og 300,0 mio. kr. i
| 2018 til § 9. Skatteministeriet. Reserven er dertil nedskrevet med 240,0 mio. kr. i 2019, svarende
| til den forholdsmæssige andel af den aftale nedskrivning, og 500,0 mio. kr. 2020, jf. Aftale om
| finansloven for 2017.

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

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Reserve til SEA-reform
 Udgift ................................................... - - - - - - 420,1

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - 420,1

20. Budgetregulering vedr. husleje-
 nedsættelser
 Udgift ................................................... - - - - - - -420,1

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -420,1

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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35.12. 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 2017.
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.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opjusteret med 650 mio. kr. som følge af
| ændrede skøn for købsmomsrefusion. Det ændrede skøn følger af praksisændringen i SKAT's
| styresignal vedrørende momsbehandling af visse tilskud af 1. juli 2015.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 7.393,9 7.264,7 7.231,0 7.929,2 7.929,2 7.929,2 7.929,2

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, drift
Udgift ................................................... 7.393,9 7.264,7 7.231,0 7.929,2 7.929,2 7.929,2 7.929,2
49. Reserver og budgetregulering ....... 7.393,9 7.264,7 7.231,0 7.929,2 7.929,2 7.929,2 7.929,2

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 2017.
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.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene opjusteret med 220 mio. kr. som følge af
| ændrede skøn for købsmomsrefusion. Det ændrede skøn følger af praksisændringen i SKAT's
| styresignal vedrørende momsbehandling af visse tilskud af 1. juli 2015.

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: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 2.601,3 2.765,2 2.163,8 2.871,3 2.871,3 2.871,3 2.871,3

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, anlæg
Udgift ................................................... 2.601,3 2.765,2 2.163,8 2.871,3 2.871,3 2.871,3 2.871,3
40. Statslig momsrefusionsudgift ........ 2.601,3 2.765,2 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2.163,8 2.871,3 2.871,3 2.871,3 2.871,3

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.

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.





fm.dk


