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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 13.557,1 13.557,1 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 3.460,2 3.460,2 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 2.163,8 2.163,8 -
Indtægtsbudget ....................................................................... -206,6 - -206,6

Reserver mv. ............................................................................................. 17.017,3 -206,6
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 7.622,5 -206,6
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 9.394,8 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... 17.017,3 -206,6
Aktivitet i alt .............................................................................................. 17.017,3 -206,6
Bevilling i alt ............................................................................................. 17.017,3 -206,6

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 1.000,0 -
02. Forskningsreserve ................................................................... 670,8 -
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv. 500,0 -
04. Satsreguleringspulje ................................................................ 493,9 -
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift .................................. 34,9 -
08. Reserve til grøn omstilling mv. .............................................. - -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud

mv. ........................................................................................... 1.000,0 -
10. Fonden for Velfærdsteknologi ................................................ 117,5 -
14. Reserve til finansloven for 2016 ............................................ 1.700,0 -
16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen ................. -200,0 -
17. Reserve til det hele Danmark ................................................. 150,0 -
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..................................... 1,6 -
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19. Regeringsinitiativer ................................................................. 300,0 -
20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes er-

hvervsrettede sagsbehandlingstider ........................................ 40,5 -
21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer ......................... 75,0 -
22. Reserve Statens Serum Institut ............................................... 100,0 -
23. Sundhedsreserve ...................................................................... 750,0 -
25. Nyt skøn for ledighed ............................................................. 88,4 -
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 -
30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter ............................... - -206,6
34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra

øerne ........................................................................................ 48,1 -
35. Ramme til lempelser for erhvervslivet ................................... 208,0 -
45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skat-

teaftalen ................................................................................... - -
47. Reserve til EU-bidrag ............................................................. 500,0 -
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 13.557,1 13.202,1 13.585,0 14.653,8
Udgift ......................................................... 7.264,3 7.393,9 9.570,0 13.557,1 13.202,1 13.585,0 14.653,8

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 7.264,3 7.393,9 9.570,0 13.557,1 13.202,1 13.585,0 14.653,8
35.11. Reserver mv. ................................. - - 2.370,8 6.326,1 5.969,8 6.352,0 7.420,7
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 3.460,2 3.433,3 3.406,2 3.376,7
Udgift ......................................................... 2.048,5 2.601,3 3.161,6 3.460,2 3.433,3 3.406,2 3.376,7

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 2.048,5 2.601,3 3.161,6 3.460,2 3.433,3 3.406,2 3.376,7
35.11. Reserver mv. ................................. - - 1.000,0 1.296,4 1.269,5 1.242,4 1.212,9
35.12. Momsrefusion ................................ 2.048,5 2.601,3 2.161,6 2.163,8 2.163,8 2.163,8 2.163,8

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... - - - -206,6 - - -
Indtægt ....................................................... - - - -206,6 - - -

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - - -206,6 - - -
35.11. Reserver mv. ................................. - - - -206,6 - - -

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

Bevilling i alt ............................................. 9.312,8 9.995,2 12.731,6 17.223,9 16.635,4 16.991,2 18.030,5

Aktivitet i alt .............................................. 9.312,8 9.995,2 12.731,6 17.223,9 16.635,4 16.991,2 18.030,5
Udgift ..................................................... 9.312,8 9.995,2 12.731,6 17.017,3 16.635,4 16.991,2 18.030,5
Indtægt ................................................... - - - -206,6 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 9.312,8 9.995,2 12.731,6 17.017,3 16.635,4 16.991,2 18.030,5
Indtægt ................................................... - - - -206,6 - - -
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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
Med henblik på at opfylde regeringens forskningsmålsætning er der afsat en forskningsre-

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 670,8 548,6 1.192,2 2.519,6

10. Tværgående forskningsinitiativer
 Udgift ................................................... - - - 305,0 - 460,7 1.605,1

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 305,0 - 460,7 1.605,1

20. Forskningsreserve i henhold til
Aftale om en reform af førtids-
pension og fleksjob
Udgift ................................................... - - - 365,8 548,6 731,5 914,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 365,8 548,6 731,5 914,5

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.
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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 uddannelses- og forskningsmålsætninger.
Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsætningen.

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0

10. Reserve til aktivitetsafledte og
tekniske ændringsforslag mv.
Udgift ................................................... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0

10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Der afsættes en reserve på 500 mio. kr. årligt i 2016-2019 til eventuelle, aktivitetsafledte,

tekniske eller uomgængelige merudgifter.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 493,9 862,4 733,3 645,0

10. Satsreguleringspulje
Udgift ................................................... - - 350,0 493,9 862,4 733,3 645,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 350,0 493,9 862,4 733,3 645,0

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
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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.
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
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§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
§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.

35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 34,9 64,8 64,8 -

10. Reserve til aftale om psykiatri-
 en, drift
 Udgift ................................................... - - - 34,9 64,8 64,8 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 34,9 64,8 64,8 -

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-
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listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af
november 2014.

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.

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.
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35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 86,3 117,5 125,3 3,7 2,8

10. Fonden for Velfærdsteknologi
Udgift ................................................... - - 86,3 117,5 125,3 3,7 2,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 86,3 117,5 125,3 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.

35.11.14. Reserve til finansloven for 2016

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1.700,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0

10. Reserve til finansloven for 2016
Udgift ................................................... - - - 1.700,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 1.700,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0

10. Reserve til finansloven for 2016
Der afsættes en samlet reserve på 1.700 mio. kr. årligt i 2016-2019 til højt prioriterede om-

råder i forbindelse med finansloven for 2016.

35.11.16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - -200,0 -500,0 -500,0 -500,0

10. Budgetregulering vedr. erhvervs-
 fremmeindsatsen

Udgift ................................................... - - - -200,0 -500,0 -500,0 -500,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -200,0 -500,0 -500,0 -500,0
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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.

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 -

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.
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35.11.19. Regeringsinitiativer

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - 217,3 300,0 300,0 300,0 300,0

10. Regeringsinitiativer
Udgift ................................................... - - 217,3 300,0 300,0 300,0 300,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 217,3 300,0 300,0 300,0 300,0

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.

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.

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.
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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 ........................................... - - 450,0 750,0 751,2 751,4 751,4

10. Sundhedsreserve
Udgift ................................................... - - 450,0 750,0 751,2 751,4 751,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 450,0 750,0 751,2 751,4 751,4

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

sundhedsområdet i 2016.

35.11.25. Nyt skøn for ledighed

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 88,4 59,0 29,5 -

10. Nyt skøn for ledighed
 Udgift ................................................... - - - 88,4 59,0 29,5 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 88,4 59,0 29,5 -

10. Nyt skøn for ledighed
Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2016 i medfør af Økonomisk Redegørelse, august, er

der indarbejdet en positiv reserve på i alt 88,4 mio.kr. i 2016, 59,0 mio.kr. i 2017 og 29,5 mio.kr.
i 2018. Reserven dækker over forventede statslige merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge og
kontanthjælp.
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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.
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35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Indtægtsbevilling ......................................... - - - -206,6 - - -

10. Udbytte fra Nordsøfonden
Indtægt ................................................ - - - -206,6 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - -206,6 - - -

10. Udbytte fra Nordsøfonden
Som følge af reviderede skøn for oliepris, dollarkurs mv. er der indarbejdet en mindreindtægt

på 206,6 mio. kr. i 2016 vedrørende udbytter fra Nordsøfonden.

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.
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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.

35.11.47. Reserve til EU-bidrag

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2013 2014 2015 F 2017 2018 2019

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 500,0 200,0 200,0 200,0

10. Reserve til EU-bidrag
Udgift ................................................... - - - 500,0 200,0 200,0 200,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 500,0 200,0 200,0 200,0

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.

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 - - - -
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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.

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.
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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 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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