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§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 6.919,2 7.156,6 237,4
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 3.167,3 3.167,3 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 1.198,7 2.208,5 1.009,8

Heraf anlægsbudget ....................................................... 75,8 75,8 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 6,4 0,6 7,0

Fællesudgifter ........................................................................................... 611,9 50,3
14.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 232,7 22,3
14.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... 379,2 28,0

International Rekruttering og Integration ............................................ 129,6 97,2
14.21. Fællesudgifter .................................................................................. 129,6 97,2

Udlændinge ............................................................................................... 4.294,0 67,4
14.31. Fællesudgifter .................................................................................. 668,9 66,9
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. .......................... 3.625,1 0,5

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .......................... 2.599,1 1.039,3
14.51. Alment boligbyggeri ....................................................................... 2.179,9 1.016,5
14.52. Privat boligbyggeri ......................................................................... 191,0 1,8
14.53. Byfornyelse ..................................................................................... 228,2 21,0
14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri ............................... - -
14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri .................................. - -
14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse ............................................. - -

Initiativer vedrørende integration mv. .................................................. 105,7 -
14.61. Indsatser vedrørende byer ............................................................... - -
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ............ 51,8 -
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering ............................ - -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. .................................................. 53,9 -

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ............................ 4.792,7 -
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ............................ 4.691,4 -
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. ................................ 101,3 -
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Artsoversigt:

Driftsposter ................................................................................................. 4.451,2 184,0
Interne statslige overførsler ....................................................................... 64,3 60,9
Øvrige overførsler ...................................................................................... 7.443,6 404,2
Finansielle poster ....................................................................................... 18,2 -
Kapitalposter ............................................................................................... 555,7 605,1

Aktivitet i alt .............................................................................................. 12.533,0 1.254,2
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -207,9 -207,9

Bevilling i alt ............................................................................................. 12.325,1 1.046,3

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) ......... 199,7 -
02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv.

(tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ............................... 3,0 -
77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale servi-

ceudgifter ................................................................................. - -
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale ind-

komstoverførsler ..................................................................... - -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 7,7 -

14.19. Øvrige fællesudgifter
01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene (Driftsbev.) ......... 91,1 -
02. Flygtningenævnet (Driftsbev.) ................................................ 168,8 -
03. Udlændingenævnet (Driftsbev.) .............................................. 9,9 -
10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) ......... 73,1 -
11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) 8,3 -

International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter
01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

(Driftsbev.) .............................................................................. 33,7 -
02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.) ........................ 5,1 -
03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au

pairs ......................................................................................... 0,6 7,0
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 Udlændinge

14.31. Fællesudgifter
01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ........................................... 502,8 -
02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 23,4 -
03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige

aktiviteter på asylområdet (Reservationsbev.) ....................... 9,4 -
04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 42,7 -
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere .... 23,7 -

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (Driftsbev.) .... 1.121,1 -
02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm.

8) ............................................................................................. 1.743,2 -
03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 276,8 -
04. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.) ................ - -
10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107)

(Lovbunden) ............................................................................ 483,5 -

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri
01. Ydelsesstøtte til almene boliger ............................................. 1.394,4 7,2
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ................................. 134,6 42,7
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til æl-

dreboliger (Lovbunden) .......................................................... 48,0 -
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger ................. - 20,4
05. Finansiering af alment nybyggeri ........................................... - 354,8
06. Genudlån til Landsbyggefonden ............................................. - -
07. Statslån til Landsbyggefonden ............................................... 499,9 499,9
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ... 7,3 7,3
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte

grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.) .......................... 17,2 -
12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.) .... - -
15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment

byggeri (Lovbunden) .............................................................. 6,0 -
17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden) .................................... 23,1 14,2
18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi-

cap (Reservationsbev.) ............................................................ - -
36. Grundkapital ............................................................................ - -
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 5,0 -
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -
53. Lige muligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............ - -
54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) - -
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55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) - -
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 10,3 -
57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk

og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) .......................................................... 10,1 -

61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.) ................................................................................. - -

62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -

77. Lån og garantier til almene boliger mv. ................................ 12,0 70,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv. ......................... 12,0 -

14.52. Privat boligbyggeri
01. Støtte til andelsboliger ............................................................ - -
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger .................. - 0,8
05. Støtte til friplejeboliger ........................................................... 54,2 -
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fri-

plejeboliger (Lovbunden) ....................................................... 9,0 -
07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden) ......... 0,7 -
15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 75,8 -
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3)

(Reservationsbev.) ................................................................... - -
62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... 50,3 -
77. Lån og garantier til private boliger mv. ................................ - 1,0
78. Afskrivninger på lån til private boliger mv. .......................... 1,0 -

14.53. Byfornyelse
01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ....................... 187,4 -
05. Saneringslån og saneringstilskud ........................................... - 1,0
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

(tekstanm. 2) (Reservationsbev.) ............................................ 5,0 -
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2)

(Reservationsbev.) ................................................................... 5,8 -
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv. ....................... 20,0 20,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. ................ 10,0 -

14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri
01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger ...... - -
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boli-

ger ............................................................................................ - -
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearea-

ler i tilknytning til ældreboliger ............................................. - -
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ... - -
11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boli-

ger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) ...................... - -
15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til

flygtninge ................................................................................ - -
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger ....... - -
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene

boliger ..................................................................................... - -
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33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene bo-
ligafdelinger ............................................................................ - -

34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med
tilsagn før 1. januar 1994 ....................................................... - -

35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger
mv. ........................................................................................... - -

41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger ...... - -
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ung-

domsboliger ............................................................................. - -
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger .... - -
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofælles-

skaber ...................................................................................... - -
45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv. .................... - -
52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge .......... - -
54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge ................. - -
57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af al-

mene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklu-
sionsboliger) ............................................................................ - -

61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ... - -
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene bo-

ligsektor ................................................................................... - -

14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri
01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger ..................... - -
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger ................... - -
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearea-

ler i tilknytning til friplejeboliger .......................................... - -
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger .......... - -
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger ........... - -
15. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af midlertidige

boliger til flygtninge ............................................................... - -
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal an-

visningsret ............................................................................... - -
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter ........................ - -
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private bo-

ligsektor ................................................................................... - -

14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse
01. Hensættelse vedrørende byfornyelse ...................................... - -
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder - -
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og

privat byfornyelse ................................................................... - -
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering .................. - -
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbed-

ringsarbejder ............................................................................ - -
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarter-

løftsindsats (FL 2000) ............................................................. - -
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i sær-

ligt belastede byområder ......................................................... - -
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende

byfornyelse og boliger ............................................................ - -
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende by-

fornyelse .................................................................................. - -
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21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud ......................... - -

Initiativer vedrørende integration mv.

14.61. Indsatser vedrørende byer
01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområ-

der (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) ......................... - -
02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats

i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvan-
drere (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) ...................... - -

03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og
101) (Reservationsbev.) .......................................................... - -

04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservations-
bev.) ......................................................................................... - -

05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1
og 101) (Reservationsbev.) ..................................................... - -

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 101) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ - -
02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... 2,1 -
03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. - -
04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for

flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -

05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere
og flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................. - -

06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reser-
vationsbev.) ............................................................................. - -

07. Efteruddannelse (Reservationsbev.) ....................................... 3,6 -
08. Arbejdsmarkedsdansk (Reservationsbev.) .............................. - -
09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal be-

skæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........ 13,1 -
11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden) ........... 24,1 -
12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden) ................ 8,9 -

14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering
01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. - -
02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandre-

re og deres familie (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........ - -
03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekstanm. 4 og 101) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ - -

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5

og 101) (Reservationsbev.) ..................................................... 3,1 -
02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk mi-

noritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ... - -
03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) - -
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04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.) ................................................................................. - -

05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radi-
kalisering (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .............. - -

06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og
101) (Reservationsbev.) .......................................................... 4,0 -

07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordnin-
gen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................. 5,0 -

08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber el-
ler andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 7,1 -

09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5
og 101) (Reservationsbev.) ..................................................... 5,0 -

10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 2,0 -

11. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ - -

12. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.) ................................................................................. - -

13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.) ................................................................................. - -

14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.) ........................................................................ 27,7 -

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.
01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrations-

ydelse (Lovbunden) ................................................................ - -
02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under in-

troduktionsforløbet (Lovbunden) ............................................ 334,5 -
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under inte-

grationsprogrammet (Lovbunden) .......................................... 867,1 -
04. Resultattilskud (Lovbunden) ................................................... 408,1 -
05. Grundtilskud (Lovbunden) ..................................................... 1.958,7 -
06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden) .................................... 146,0 -
07. Reintegrationsbistand (Lovbunden) ........................................ 37,4 -
08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden) .............................. 59,2 -
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion

(Lovbunden) ............................................................................ - -
11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet

(Lovbunden) ............................................................................ 777,9 -
12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden) ............................ 102,5 -
13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter

(Lovbunden) ............................................................................ - -

14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.
01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbun-

den) .......................................................................................... 49,5 -
02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden) ...................... 41,5 -
03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørel-

se (Lovbunden) ....................................................................... 10,3 -



10 § 14.

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 14.11.01., 14.31.02., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04. og 14.61.05.
Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte

tilskud.

Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11. og 14.53.12.
Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i 2017 at meddele tilsagn om

støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for
en statslig udgiftsramme på 198,2 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministeren inden for et
beløb på 70,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministe-
ren afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministe-
ren afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2017 overføres til 2018.

Nr. 3. ad 14.52.21.
Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af

kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for
en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode
for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 4. ad 14.62.03. og 14.63.03.
Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af

udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Udlændinge-, in-
tegrations- og boligministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsæt-
ning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 5. ad 14.11.02., 14.31.02., 14.62.06., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og
14.69.09.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser,
hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Nr. 8. ad 14.32.02.
Udlændingestyrelsen har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde

Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændin-
gestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde
Kors.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 14.11.01.
Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor

det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rej-
seudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket
de omhandlede omkostninger.
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Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.31.02., 14.51.15., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53.,
14.51.54., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.57., 14.51.61., 14.51.62., 14.52.15., 14.52.62., 14.61.01.,
14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05., 14.62.01., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05.,
14.62.06., 14.62.09., 14.63.01., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04.,
14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.12., 14.69.13. og
14.69.14.

Udlændinge,- integrations- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anven-
delse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud,
tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og
kontrol. Udlændinge,- integrations- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om
ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genan-
vendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 107. ad 14.32.10.
Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a,

stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til ud-
betalingen af kontante ydelser, såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der
er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1
og 2, jf. stk. 3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk.
5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 56,71 kr.
pr. person pr. dag til kostindkøb.





Anmærkninger

§ 14. 
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Ministeriet er oprettet som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015, hvorved der
er overført bevillinger fra § 11. Justitsministeriet, § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter, § 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, § 17. Beskæfti-
gelsesministeriet og § 20. Undervisningsministeriet.

Ministeriet har ansvaret for udlændingelovgivningen, herunder for forberedelse af lovgivnin-
gen om udlændinges ophold i Danmark, behandling af ansøgninger om opholdstilladelse samt
indfødsretslovgivning. Ministeriet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen
over for flygtninge og indvandrere, herunder ydelsesområdet. Ministeriet forbereder blandt andet
integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske sam-
fund. Herudover har ministeriet ansvaret for boligpolitikken, herunder opgaver vedrørende lov
om leje, boligbyggeri og byfornyelse mv.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 3.030,3 3.529,4 5.912,1 6.919,2 6.481,9 5.624,6 5.425,1
Udgift ......................................................... 3.213,2 3.790,3 6.078,2 7.156,6 6.737,8 5.870,5 5.663,7
Indtægt ....................................................... 182,9 260,8 166,1 237,4 255,9 245,9 238,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 353,6 304,7 467,4 561,6 508,7 479,4 480,9
14.11. Centralstyrelsen ............................. 170,7 154,3 252,0 210,4 196,8 203,5 206,9
14.19. Øvrige fællesudgifter .................... 182,9 150,4 215,4 351,2 311,9 275,9 274,0

International Rekruttering og Integra-
tion ............................................................. 34,9 30,4 37,7 38,8 36,6 33,8 32,4
14.21. Fællesudgifter ................................ 34,9 30,4 37,7 38,8 36,6 33,8 32,4

Udlændinge ............................................... 1.682,0 2.310,6 3.725,4 3.743,1 3.336,9 3.299,4 3.345,3
14.31. Fællesudgifter ................................ 348,6 440,7 588,3 602,0 490,9 492,6 503,0
14.32. Indkvartering og underhold af

asylansøgere mv. ........................... 1.333,4 1.870,0 3.137,1 3.141,1 2.846,0 2.806,8 2.842,3

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og
boligområder ............................................ 400,4 101,1 413,0 361,1 285,2 262,4 249,4
14.51. Alment boligbyggeri ..................... 119,3 56,1 45,0 40,2 18,6 25,0 17,0
14.52. Privat boligbyggeri ........................ 24,9 69,3 140,8 113,7 63,4 47,0 47,0
14.53. Byfornyelse ................................... 298,5 294,0 227,2 207,2 203,2 190,4 185,4
14.54. Hensættelser vedrørende al-

ment boligbyggeri ......................... 0,0 - - - - - -
14.55. Hensættelse vedrørende privat

boligbyggeri .................................. -42,2 -168,7 - - - - -
14.56. Hensættelser vedrørende byfor-

nyelse ............................................. - -149,7 - - - - -

Initiativer vedrørende integration mv. .. 57,3 65,2 90,0 105,7 100,7 67,7 45,3
14.61. Indsatser vedrørende byer ............. 1,0 -3,7 - - - - -
14.62. Indsatser vedrørende integra-

tion på arbejdsmarkedet mv. ........ 4,7 1,0 27,8 51,8 58,4 34,0 11,6
14.63. Initiativer vedrørende interna-

tional rekruttering .......................... 2,3 2,2 4,0 - - - -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer

mv. ................................................. 49,3 65,7 58,2 53,9 42,3 33,7 33,7

Ydelser og refusioner vedrørende ind-
vandrere mv. ............................................ 502,1 717,4 1.178,6 2.108,9 2.213,8 1.481,9 1.271,8
14.71. Introduktionsprogram og dan-

skuddannelse mv. .......................... 502,1 717,4 1.178,6 2.017,9 2.153,1 1.481,9 1.271,8
14.72. Modtagelse og integration af

flygtninge mv. ............................... - - - 91,0 60,7 - -
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Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 1.614,8 2.454,8 3.035,7 3.167,3 3.340,8 3.282,1 3.192,3
Udgift ......................................................... 1.614,8 2.454,8 3.035,7 3.167,3 3.340,8 3.282,1 3.192,3

Specifikation af nettotal:

Udlændinge ............................................... 202,2 288,2 596,0 483,5 447,3 450,8 461,0
14.32. Indkvartering og underhold af

asylansøgere mv. ........................... 202,2 288,2 596,0 483,5 447,3 450,8 461,0

Ydelser og refusioner vedrørende ind-
vandrere mv. ............................................ 1.412,6 2.166,6 2.439,7 2.683,8 2.893,5 2.831,3 2.731,3
14.71. Introduktionsprogram og dan-

skuddannelse mv. .......................... 1.412,6 2.166,6 2.439,7 2.673,5 2.874,6 2.816,8 2.727,2
14.72. Modtagelse og integration af

flygtninge mv. ............................... - - - 10,3 18,9 14,5 4,1

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -75,4 -10.227,1 494,4 1.198,7 659,4 272,4 428,7
Udgift ......................................................... 155,4 -9.654,2 1.510,0 2.208,5 1.297,3 825,0 871,0
Indtægt ....................................................... 230,8 572,9 1.015,6 1.009,8 637,9 552,6 442,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... - - -636,0 - - - -
14.11. Centralstyrelsen ............................. - - -636,0 - - - -

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og
boligområder ............................................ -75,4 -10.227,1 1.130,4 1.198,7 659,4 272,4 428,7
14.51. Alment boligbyggeri ..................... 641,0 661,4 1.130,7 1.123,2 659,7 272,7 429,0
14.52. Privat boligbyggeri ........................ -2,8 -2,3 -0,3 75,5 -0,3 -0,3 -0,3
14.53. Byfornyelse ................................... 3,8 5,9 - - - - -
14.54. Hensættelser vedrørende al-

ment boligbyggeri ......................... -660,4 -9.050,2 - - - - -
14.55. Hensættelse vedrørende privat

boligbyggeri .................................. -57,0 -14,5 - - - - -
14.56. Hensættelser vedrørende byfor-

nyelse ............................................. - -1.827,4 - - - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... - - 8,0 6,4 6,4 6,4 6,4
Udgift ......................................................... - - 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt ....................................................... - - 8,7 7,0 7,0 7,0 7,0

Specifikation af nettotal:

International Rekruttering og Integra-
tion ............................................................. - - 8,0 6,4 6,4 6,4 6,4
14.21. Fællesudgifter ................................ - - 8,0 6,4 6,4 6,4 6,4

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen
er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:
14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)

(Driftsbev.)  
14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af inte-

grationsområdet mv. (tekstanm. 5 og
101) (Reservationsbev.)  

14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende
kommunale serviceudgifter  

14.11.79. Reserver og budgetregulering  
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14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene
(Driftsbev.)  

14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)  
14.19.03. Udlændingenævnet (Driftsbev.)  
14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden

(Driftsbev.)  
14.19.11. Det fælles europæiske visuminforma-

tionssystem (Driftsbev.)  
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering

og Integration (Driftsbev.)  
14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

(Driftsbev.)  
14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)  
14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm.

1, 5 og 101) (Reservationsbev.)  
14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organi-

sationer og øvrige aktiviteter på asylom-
rådet (Reservationsbev.)  

14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af
asylansøgere mv. (Reservationsbev.)  

14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge
og indvandrere  

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssy-
stemet (Driftsbev.)  

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansø-
gere m.fl. (tekstanm. 8)  

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområ-
det (Reservationsbev.)  

14.32.04. Støtteordning for asylansøgere
(Reservationsbev.)  

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene
boliger  

14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri
og byfornyelse  

14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger
til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(Reservationsbev.)  

14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede
(Reservationsbev.)  

14.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflyt-
ningsudgifter i alment byggeri
(Lovbunden)  

14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til
personer med handicap
(Reservationsbev.)  

14.51.36. Grundkapital  
14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm.

101) (Reservationsbev.)  
14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm.

101) (Reservationsbev.)  
14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm.

101) (Reservationsbev.)  
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14.51.53. Lige muligheder (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)  

14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene
boliger til psykisk og socialt sårbare per-
soner (inklusionsboliger) (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)  

14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsek-
tor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.51.78. Afskrivninger på lån til almene boliger
mv.  

14.52.01. Støtte til andelsboliger  
14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friple-

jeboliger  
14.52.05. Støtte til friplejeboliger  
14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i

tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden) 

14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvis-
ningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)  

14.52.62. Energibesparelser i den private boligsek-
tor (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.52.78. Afskrivninger på lån til private boliger
mv.  

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2)
(Reservationsbev.)  

14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud  
14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende by-

fornyelse og boliger (tekstanm. 2)
(Reservationsbev.)  

14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfor-
nyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)  

14.53.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfor-
nyelse mv.  

14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etable-
ring af almene boliger til særligt udsatte
grupper (skæve boliger)  

14.54.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opfø-
relse af boliger til flygtninge  

14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startbo-
liger til unge  

14.54.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger
til unge  
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14.54.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etable-
ring og drift af almene boliger til psy-
kisk og socialt sårbare personer (inklu-
sionsboliger)  

14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det al-
mene boligbyggeri  

14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser
i den almene boligsektor  

14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til fripleje-
boliger  

14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indret-
ning af servicearealer i tilknytning til fri-
plejeboliger  

14.55.15. Hensættelse vedrørende tilskud til etable-
ring af midlertidige boliger til flygtninge  

14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrø-
rende kommunal anvisningsret  

14.55.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser
i den private boligsektor  

14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til
sanering  

14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og af-
dragsbidrag til forbedringsarbejder  

14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyel-
se i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000)  

14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfor-
nyelsesindsats i særligt belastede byom-
råder  

14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og
vejledning vedrørende byfornyelse og
boliger  

14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og
forsøg vedrørende byfornyelse  

14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestil-
skud  

14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt
udsatte boligområder (tekstanm. 1 og
101) (Reservationsbev.)  

14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal
beskæftigelsesindsats i kvarterløftområ-
der mv. rettet mod flygtninge og indvan-
drere (tekstanm. 1 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede om-
råder (tekstanm. 1 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og
101) (Reservationsbev.)  

14.61.05. Etablering af lokale integrationspartner-
skaber (tekstanm. 1 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  
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14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsør-
gende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm.
4 og 101) (Reservationsbev.)  

14.62.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udvik-
lingsaktiviteter for flygtninge, indvandre-
re og efterkommere (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.62.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigel-
se af indvandrere og flygtninge (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)  

14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekst-
anm. 5 og 101) (Reservationsbev.)  

14.62.07. Efteruddannelse (Reservationsbev.)  
14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (Reservationsbev.)  
14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet

kommunal beskæftigelsesindsats (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)  

 14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus
(Lovbunden)  

14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder
(Lovbunden)  

14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til ar-
bejdskraft-indvandrere og deres familie
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.63.03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekst-
anm. 4 og 101) (Reservationsbev.)  

14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygt-
ninge (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og fami-
lier med etnisk minoritetsbaggrund
(tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)  

14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)  

14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og fo-
rebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5
og 101) (Reservationsbev.)  

14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbej-
de (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til
repatrieringsordningen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra
tvangsægteskaber eller andre alvorlige
æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  
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14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radika-
lisering (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på
integrationsområdet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.11. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og
foreningslivet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.12. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)  

14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)  

14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden)  
14.71.08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)  
14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig ind-

kvartering (Lovbunden)  
 14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus

(Lovbunden)  

Udgifter under delloft for indk.overførsler:
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere

m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)  
14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram-

met og integrationsydelse (Lovbunden)  
14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til ud-

lændinge under introduktionsforløbet
(Lovbunden)  

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til ud-
lændinge under integrationsprogrammet
(Lovbunden)  

14.71.04. Resultattilskud (Lovbunden)  
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)  
14.71.07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)  
14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram-

met, ny refusion (Lovbunden)  
14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med inte-

grationsprogrammet (Lovbunden)  
14.71.12. Integrationsydelse for øvrige

(Lovbunden)  
14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af

kommunale udgifter (Lovbunden)  
14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til

uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden)  

Udgifter uden for udgiftsloft:
14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende

kommunale indkomstoverførsler  
14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger  
14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger  
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14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i
tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)  

14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri  
14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden  
14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden  
14.51.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygt-

ninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  
14.51.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)  
14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv.  
14.52.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger

(Lovbunden)  
14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige bo-

liger til flygtninge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.52.77. Lån og garantier til private boliger mv.  
14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse

mv.  
14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til

almene boliger  
14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbi-

drag til almene boliger  
14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indret-

ning af servicearealer i tilknytning til æl-
dreboliger  

14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af
alment nybyggeri  

14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til
almene boliger  

14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og af-
dragsbidrag til almene boliger  

14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til
visse almene boligafdelinger  

14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
almene boliger med tilsagn før 1. januar
1994  

14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv.
til almene boliger mv.  

14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til
ungdomsboliger  

14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og af-
dragsbidrag til ungdomsboliger  

14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
ungdomsboliger  

14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til
kollektive bofællesskaber  

14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegi-
er mv.  

14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andels-
boliger  

14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til
andelsboliger  

14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til
andelsboliger  
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14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekon-
trakter  

14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse  
14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til

forbedringsarbejder  
14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt

boligforbedring og privat byfornyelse  

Indtægtsbudget:
14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmar-

kedsrettet dansk for au pairs  

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

Bevilling i alt ............................................. 4.614,6 -3.828,2 9.434,2 11.278,8 10.475,7 9.172,7 9.039,7
Årets resultat .............................................. -52,3 -417,8 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 7,5 3,1 - - - - -

Aktivitet i alt .............................................. 4.569,7 -4.242,8 9.434,2 11.278,8 10.475,7 9.172,7 9.039,7
Udgift ..................................................... 4.983,4 -3.409,1 10.624,6 12.533,0 11.376,5 9.978,2 9.727,6
Indtægt ................................................... 413,7 833,7 1.190,4 1.254,2 900,8 805,5 687,9

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 1.242,0 -9.167,6 4.214,3 4.451,2 3.998,2 3.915,1 3.954,8
Indtægt ................................................... 3,1 -512,7 142,0 184,0 204,7 195,3 189,1

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 68,5 67,3 61,8 64,3 62,1 61,5 60,4
Indtægt ................................................... 22,7 18,1 48,0 60,9 58,7 58,1 57,0

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 3.547,5 4.681,8 5.795,3 7.443,6 6.952,0 5.600,0 5.469,2
Indtægt ................................................... 212,1 296,9 402,8 404,2 242,0 119,3 167,4

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 16,9 15,7 15,1 18,2 18,2 52,6 88,7
Indtægt ................................................... 3,4 0,0 - - - 34,4 70,5

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 108,5 993,7 538,1 555,7 346,0 349,0 154,5
Indtægt ................................................... 172,5 1.031,4 597,6 605,1 395,4 398,4 203,9
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Driftsposter ................................................. 1.239,0 -8.654,9 4.072,3 4.267,2 3.793,5 3.719,8 3.765,7
11. Salg af varer ....................................... 18,7 27,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 115,2 108,8 116,3 174,7 195,4 186,0 179,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 170,6 218,3 285,9 290,1 255,3 251,0 253,0
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 473,5 482,6 572,3 703,6 650,6 625,3 626,3
20. Af- og nedskrivninger ........................ 33,5 38,7 30,7 33,0 32,6 32,6 32,6
21. Andre driftsindtægter .......................... -130,9 -649,2 25,2 8,8 8,8 8,8 8,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 564,4 -9.907,2 3.325,4 3.424,5 3.059,7 3.006,2 3.042,9
29. Ekstraordinære omkostninger ............. - 0,0 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... 45,8 49,2 13,8 3,4 3,4 3,4 3,4
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 22,7 18,1 48,0 60,9 58,7 58,1 57,0
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 68,5 67,3 61,8 64,3 62,1 61,5 60,4

Øvrige overførsler ...................................... 3.335,4 4.384,9 5.392,5 7.039,4 6.710,0 5.480,7 5.301,8
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 17,8 79,3 - - - - -
32. Overførselsindtægter fra kommuner

og regioner .......................................... 71,3 34,2 65,0 42,4 53,2 42,4 42,4
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 122,9 183,5 337,8 361,8 188,8 76,9 125,0
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 1,7 2,4 2,9 2,4 2,4 2,4 2,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 2.113,9 2.943,0 3.781,9 5.014,0 5.246,3 4.437,2 4.116,1
44. Tilskud til personer ............................. 232,3 332,8 634,7 525,1 491,4 496,6 508,8
45. Tilskud til erhverv .............................. 989,5 1.002,9 1.787,0 1.728,1 1.049,6 521,2 716,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 210,1 400,7 147,6 147,4 131,7 99,1 77,3
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -558,8 26,6 30,6 43,5 48,3

Finansielle poster ....................................... 13,5 15,7 15,1 18,2 18,2 18,2 18,2
25. Finansielle indtægter ........................... 3,4 0,0 - - - 34,4 70,5
26. Finansielle omkostninger .................... 16,9 15,7 15,1 18,2 18,2 52,6 88,7

Kapitalposter .............................................. -19,1 376,9 -59,5 -49,4 -49,4 -49,4 -49,4
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 62,2 993,7 538,1 555,7 346,0 349,0 154,5
55. Statslige udlån, afgang ....................... 167,5 61,3 115,1 105,2 105,2 105,2 105,2
59. Værdipapirer, afgang .......................... 0,5 1,7 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -52,3 -417,8 - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af årets resultat) ................ 7,5 3,1 - - - - -
84. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, tilgang ............................. 4,4 968,4 482,5 499,9 290,2 293,2 98,7
85. Prioritetsgæld og anden lang-

fristet gæld, afgang ............................. 46,3 - - - - - -

I alt ............................................................. 4.614,6 -3.828,2 9.434,2 11.278,8 10.475,7 9.172,7 9.039,7

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2016 ............................................ 381,9 - - 346,8

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoudgiftsbevilling ................................... 166,8 137,5 179,7 199,7 182,2 176,0 174,6

Indtægt ......................................................... 32,4 93,5 18,3 22,3 21,7 21,6 21,3
Udgift ........................................................... 199,8 247,2 198,0 222,0 203,9 197,6 195,9

Årets resultat ............................................... -0,6 -16,2 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 181,7 168,5 197,9 221,9 203,8 197,5 195,8
Indtægt .................................................. 14,3 14,4 18,2 22,2 21,6 21,5 21,2

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 18,0 78,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 18,0 79,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bemærkninger: Udlændinge- , Integrations-, og Boligministeriet har først fået selvstændigt bevillings- og regnskabsansvar
pr. 1. januar 2016. Regnskabstallene i 2014 og 2015 baserer sig på indmeldinger fra de fem afgivne ministerier.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet varetager den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på

udlændinge, integrations- og boligområdet. Herunder behandler departementet sager om humani-
tære opholdstilladelser og indfødsret. Endvidere forbereder departementet integrationslovningen
og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund. Departementet vare-
tager ligeledes opgaver i forbindelse med administration og støtte til alment byggeri, støtte til
etablering af friplejeboliger samt støtte til byfornyelse og udvikling på boligområdet.

Virksomhedsstruktur
14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene
14.19.02. Flygtningenævnet
14.19.03. Udlændingenævnet
14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitets-
områderne § 14.11., § 14.19., § 14.21. samt § 14.31.
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4. Særlige bevillingsbestemmelser

5. Opgaver og mål

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.6.4 Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 14.11.01. Depar-
tementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og In-
tegration.

BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekter, aktiviteter mv., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed ad-
gang til overførsel af bevillinger til § 14.11.01. Departementet.
§ 14.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,
§ 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats,
§ 14.51.52. Støtte til startboliger til unge,
§ 14.51.53. Lige muligheder,
§ 14.51.54. Støtte til boliger til unge,
§ 14.51.55. Indsats i ghettoområder,
§ 14.51.56. Indsats i udsatte boligområder,
§ 14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk
og socialt sårbare personer (inklusionsboliger),
§ 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor.

Opgaver Mål
Udlændingeområdet Departementet betjener minister, regering og Folketing på

udlændingeområdet. Det er departementets målsætning at
sikre en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af
sager på udlændingeområdet, herunder bl.a. sager om huma-
nitær opholdstilladelse samt sager på indfødsretsområdet.
Departementet understøtter desuden en kvalitetsorienteret
udarbejdelse af lovgivning på området samt fremme af na-
tionale interesser gennem internationalt samarbejde.

Integrationsområdet Departementet betjener minister, regering og Folketing på
integrationsområdet. Målsætningen for integrationsindsatsen
er at skabe rammerne for, at indvandrere og flygtninge får
bedre uddannelse og gode danskkundskaber, at alle har ad-
gang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at være
selvforsørgende, og et samfund hvor der er et fællesskab om
fundamentale værdier, samtidig med at mangfoldighed og
personlig frihed trives.

Boligområdet Departementet betjener minister, regering og Folketing på
boligområdet. Departementets målsætning er at sikre en vel-
fungerende, effektiv og tidssvarende administration af støttet
boligbyggeri og byfornyelse samt et velfungerende bolig-
marked og boligområde.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt .............................................. 32,4 93,5 18,3 22,3 21,7 21,6 21,3

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 18,0 79,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ - 1,4 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 14,3 13,0 18,2 22,2 21,6 21,5 21,2
Bemærkninger: Indtægter i 2017 udgøres af interne statslige overførsler fra § 14.21.01. Styrelsen for International Re-
kruttering og Integration (2,4 mio. kr.) , § 14.31.01. Udlændingestyrelsen (5,7 mio. kr.), § 14.51.01. Ydelsesstøtte til al-
mene boliger (2,8 mio. kr .) , § 14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (0 ,5 mio.
kr.), § 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (0, 1 mio . kr.), § 14.51.56. Indsats i udsatte boliggrupper (0 ,1 mio . kr.),
§ 14.51.57. Tilskud til etablering af drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (0 ,3 mio. kr.), § 14.52.
05. Støtte til friplejeboliger (4 ,0 mio. kr.), § 14.52.62. Energibespar elser i den private boligsektor (0,4 mio . kr.) og §
14.53.01. Byfornyelse (5,9 mio. kr.).

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personale i alt (årsværk) ............................ 219 206 244  258 255 245 242
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 120,4 113,2 134,4  141,7 140,5 134,9 133,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,3 0,3 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 120,1 112,9 134,3  141,6 140,4 134,8 132,9

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reguleret egenkapital ................................. - - 6,9 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 168,9 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 175,8 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 121,0 14,7 80,7 60,1 90,2 105,6 124,6
+ anskaffelser .............................................. 7,4 3,5 3,0 42,0 29,0 28,0 25,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,1 1,7 5,0 18,0 13,0 10,0 10,0
- afhændelse af aktiver ............................... 2,4 12,4 - 3,0 6,0 - -
- afskrivninger ............................................. 25,3 -5,9 21,0 26,9 20,6 19,0 17,9
Samlet gæld ultimo ..................................... 100,8 13,5 67,7 90,2 105,6 124,6 141,7

Låneramme .................................................. - - 169,2 167,8 167,8 167,8 167,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 40,0 53,8 62,9 74,3 84,4

Mio. kr. (2017-pl)
R

2014
R

2015
B

2016
F

2017
BO1
2018

BO2 
2019

BO3 
2020

Udgift i alt ............................................... 205,0 250,7 200,8 222,0 203,9 197,6 195,9

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................... 24,0 29,3 23,7 106,0 93,0 90,0 89,2

1. Udlændingeområdet ........................... 95,6 116,9 93,4 66,0 64,0 62,0 61,5
2. Integrationsområdet ............................ 40,6 49,7 39,7 21,0 20,0 19,0 19,0
3. Boligområdet ...................................... 44,8 54,8 44,0 29,0 26,9 26,6 26,2
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10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.
På kontoen er der afsat en bevilling på 5,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til etablering og

drift af en effektiviseringsenhed på det almene boligområde, jf. akt. 104 af den 19. marts 2015.
Enheden skal benchmarke den almene boligsektors driftsudgifter og blandt andet formidle resul-
taterne til sektorens aktører med henblik på at medvirke til en løbende effektivisering af den al-
mene boligsektors drift.

Kontoen er som følge af to- og trepartsaftalen opjusteret med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og
2018 samt 0,1 mio. kr. i 2019.

Der er endvidere indarbejdet 15 mio. kr. i 2017 til styrkelse af departementet til varetagelse
af grundopgaver.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5
og 101) (Reservationsbev.)

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, semi-
narer, workshops mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 3,4 0,6 3,4 3,0 2,9 2,9 2,9

20. Styrkelse af integrationsindsat-
 sen

Udgift ................................................... 3,3 0,6 3,0 2,4 2,4 2,4 2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 -0,4 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3

50. Evaluering, analyse, forskning
 og oplysning

Udgift ................................................... 0,0 - 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,2 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger til § 14.11.01. Departementet
og § 14.21.01 Styrelsen for International Rekruttering og Integration

BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.11.01. Departementet og
§ 14.21.01 Styrelsen for International Rekruttering og Integration over-
føres driftsmidler til lønsum.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,2

I alt .................................................................................................................................. 10,2

20. Styrkelse af integrationsindsatsen
Bevillingens formål er at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og lige-

stillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan afholdes udgifter og
ydes støtte til følgende formål:

A. Initiativer der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske
integrations- og ligestillingsarbejde.

B. Aktiviteter der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og
lignende organisationer, som yder en indsats af væsentlig betydning for integration,
medborgerskab og ligestilling.

C. Større opmærksomhedsskabende og oplysende indsatser, materialer og arrangementer
vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten for mangfoldigheden i
samfundet.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet eller ydes støtte til både offentlige myndigheder
og private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gen-
nemførelsen af de pågældende aktiviteter. Støtte kan gives enten på grundlag af en ansøgning eller
inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning
Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysnings-

initiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge og
indvandrere på arbejdsmarkedet.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som
tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og
private institutioner mv. inden for integrationsområdet, herunder erhvervs- og studieområdet.

14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter
På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - 65,7 - - - -

10. Reserve vedrørende kommunale
 serviceudgifter

Udgift ................................................... - - 65,7 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 65,7 - - - -
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10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter
På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter.
Der er afsat en reserve som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse, jf. lov nr. 1000
af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, integrationsloven og forskellige andre love samt lov nr. 300 af 22. marts 2016 om æn-
dring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af
personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.).

Reserven er som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2017 udmøntet for pe-
rioden 2016-2019. Der er i 2020 indbudgetteret de økonomiske konsekvenser af den forventede
marginale ændring i forhold til 2019.

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstoverførs-
ler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstover-
førsler.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - -636,0 - - - -

10. Reserve vedrørende kommunale
udgifter til budgetgaranterede

 indkomstoverførsler
Udgift ................................................... - - -648,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -648,5 - - - -

20. Reserve vedrørene kommunale
udgifter til øvrige indkomstover-

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

10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler
På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstover-

førsler og øvrige ordninger, der er omfattet af budgetgarantien.
Der er afsat en reserve som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse, jf. lov nr. 1000
af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, integrationsloven og forskellige andre love samt lov nr. 300 af 22. marts 2016 om æn-
dring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af
personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.).

Reserven er som led i økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL udmøntet for pe-
rioden 2016-2019. Der er i 2020 indbudgetteret de økonomiske konsekvenser af den forventede
marginale ændring i forhold til 2019.

20. Reserve vedrørene kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler
På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende øvrige kommunale indkom-

stoverførsler.
Der er afsat en reserve som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti af 1. juli 2015 om en ny integrationsydelse, jf. lov nr. 1000
af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, integrationsloven og forskellige andre love samt lov nr. 300 af 22. marts 2016 om æn-
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dring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af
personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.).

Reserven er som led i økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL udmøntet for pe-
rioden 2016-2019. Der er i 2020 indbudgetteret de økonomiske konsekvenser af den forventede
marginale ændring i forhold til 2019.

14.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - 3,2 7,7 11,7 24,6 29,4

20. Reserve - Øvrig drift
Udgift ................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

30. Reserve - Lønsum
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

50. Reserve vedrørende forebyggel-
se af radikalisering og ekstre-

 misme
Udgift ................................................... - - 3,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 3,0 - - - -

70. Reserve vedrørende personer på
tålt ophold mv.
Udgift ................................................... - - - 7,8 11,8 24,8 29,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 7,8 11,8 24,8 29,8

80. Budgetregulering vedrørende
omlægning af barselsfonden
Udgift ................................................... - - - -0,3 -0,3 -0,4 -0,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -0,3 -0,3 -0,4 -0,5

Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1.
Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt §
14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger.

BV 2.2.9 Bevillingen på § 14.11.79.70. Reserve vedrørende personer på tålt op-
hold kan udmøntes på § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed
samt § 14.53. Byfornyelse og § 14.31.03. Medlembsbidrag til interna-
tionale organisationer samt transporter til Danmark, § 14.31.04. Politiets
registrering og udsendelse af asylansøgere mv., § 14.32.03. Adgang til
arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. samt § 14.32.04.
Støtteordning til for asylansøgere.
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20. Reserve - Øvrig drift
På kontoen er opført en reserve til finansiering af udgifter i forbindelse med ny lovgivning

og andre initiativer mv.

30. Reserve - Lønsum
På kontoen er opført en reserve til finansiering af udgifter i forbindelse med ny lovgivning

og andre initiativer mv.

50. Reserve vedrørende forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
På kontoen er afsat midler vedrørende lovforslag om forebyggelse af radikalisering og eks-

tremisme, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det
Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntningen af satspuljeaf-
talen for 2015 af november 2014.

70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.
Der afsættes en reserve til finansiering af udgifter forbundet med Kriminalforsorgens opgaver

som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om strengere kontrol med udlændinge på tålt
ophold og kriminelle udviste. Reserven kan efter aftale med Justitsministeriet udmøntes til §
11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed direkte på lov om tillægsbevilling ved konstatering
af realiserede merudgifter forbundet med opgaverne.

Eventuelle uforbrugte midler kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til § 14.53
Byfornyelse, § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til
Danmark, § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv., § 14.32.03. Ad-
gang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. samt § 14.32.04. Støtteordning til for
asylansøgere.

80. Budgetregulering vedrørende omlægning af barselsfonden
Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidrags-

finansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er
på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på -0,3 mio. kr. i 2017, -0,3 mio. kr. i
2018, -0,4 mio. kr. i 2019 og -0,5 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante
konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.
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14.19. Øvrige fællesudgifter
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til sagsbehandling i 2. instans af sager om udlændinges

ophold i Danmark, herunder asylsager. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til it-
understøttelse af sagsbehandlingen i udlændingesager mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

14.19.01. Sekretariatbistand til udlændingenævnene (Driftsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbistand i forbindelse med sagsbehandlingen i

Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoudgiftsbevilling ................................... 38,6 46,8 50,6 91,1 85,8 72,7 72,5

Indtægt ......................................................... - 1,5 - - - - -
Udgift ........................................................... 38,6 45,0 50,6 91,1 85,8 72,7 72,5

Årets resultat ............................................... - 3,3 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 38,6 45,0 50,6 91,1 85,8 72,7 72,5
Indtægt .................................................. - 1,5 - - - - -

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:
Sekretariaterne understøtter sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

5. Opgaver og mål

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitets-
områderne § 14.11., § 14.19., § 14.21. samt § 14.31.

Opgaver Mål
Flygtningenævnets sekretariat Flygtningenævnets sekretariat er organisatorisk placeret un-

der departementet i Udlændinge-, Integrations- og Boligmi-
nisteriet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at
de sager, som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet
korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt
hensigtsmæssigt og effektivt.

Udlændingenævnets sekretariat Udlændingenævnets sekretariat er organisatorisk placeret un-
der departementet i Udlændinge-, Integrations- og Boligmi-
nisteriet. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at
de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspede-
ret korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt
hensigtsmæssigt og effektivt.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt .............................................. - 1,5 - - - - -

4. Afgifter og gebyrer ................................ - 0,5 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... - 1,0 - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personale i alt (årsværk) ............................ 70 70 82  120 112 95 95
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 28,9 30,2 40,9  71,1 66,9 56,5 56,3

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 28,9 30,2 40,9  71,1 66,9 56,5 56,3

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Flygtningenævnet og Udlændin-

genævnet. Kontoen er i 2017 opjusteret med 53,0 mio. kr. i 2017, 48,4 mio. kr. i 2018, 36,1 mio.
kr. i 2019 og 36,7 mio. kr. i 2020 som følge af et opdateret aktivitetsskøn.

14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettoudgiftsbevilling ................................... 50,0 79,1 77,8 168,8 135,7 113,6 113,6

Indtægt ......................................................... 0,0 0,0 - - - - -
Udgift ........................................................... 50,1 41,7 77,8 168,8 135,7 113,6 113,6

Årets resultat ............................................... -0,1 37,4 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 50,1 41,7 77,8 168,8 135,7 113,6 113,6
Indtægt .................................................. 0,0 0,0 - - - - -

Mio. kr. (2017-pl)
R

2014
R

2015
B

2016
F

2017
BO1
2018

BO2
2019

BO3
2020

Udgift i alt ............................................. 39,6 45,9 51,3 91,1 85,8 72,7 72,5

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ............................. 7,1 8,3 9,2 16,4 15,4 13,1 13,1

1. Flygtningenævnets sekretariat .......... 23,8 29,4 32,1 62,3 58,2 47,6 47,4
2. Udlændingenævnets sekretariat........ 8,7 8,2 10,0 12,4 12,2 12,0 12,0
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Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:
Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans

er truffet af Udlændingestyrelsen, herunder afslag på ansøgning om opholdstilladelse samt statu-
sændringssager. Nævnet har siden 1. januar 2014 også behandlet klager over Udlændingestyrel-
sens afgørelser vedrørende Dublin-konventionen.

Flygtningenævnet består af en formand, næstformænd og øvrige medlemmer. Flygtningen-
ævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 14.19.01. Sekretariats-
bistand til udlændingenævnene. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene,
som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrå-
det, et medlem beskikket efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp, et medlem beskikket efter
indstilling fra udlændinge-, integrations- og boligministeren og et medlem beskikket efter ind-
stilling af udenrigsministeren. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage
eller søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LB nr. 412 af 9. maj 2016, som
senest ændret ved lov nr. 664 af 8. juni 2016 om ændring af udlændingeloven. Yderligere op-
lysninger om Flygtningenævnet findes på www.fln.dk.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt .............................................. 0,0 0,0 - - - - -

6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 - - - - -

Opgaver Mål
Afgørelse af konkrete asylsager
mv.

Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2.
instans i konkrete asylsager mv. Det er Flygtningenævnets
hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og
fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

Mio. kr. (2017-pl)
R

2014
R

2015
B

2016
F

2017
BO1
2018

BO2
2019

BO3
2020

Udgift i alt .......................................... 51,4 42,6 78,9 169,3 135,7 113,6 113,6

0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................ 2,1 1,7 2,5 6,8 4,4 4,0 4,0

1. Afgørelse af konkrete
udlændingesager ............................. 49,3 40,9 76,4 162,5 131,3 109,6 109,6

http://www.fln.dk
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 18,8 15,3 28,7  60,3 48,6 40,9 40,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 18,8 15,3 28,7  60,3 48,6 40,9 40,8

Bemærkning er : Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifterne vedrører vederlag til Flygtningenævnets
medlemmer. 

10. Almindelig virksomhed
Udgifterne til behandling af klagesager i Flygtningenævnet varierer alt efter måden, hvorpå

sagerne skal behandles. Størstedelen forventes afgjort på mundtlige nævnsmøder. Der er budget-
teret med afholdelse af 1.645 nævnsmøder i 2017, 1.335 nævnsmøder i 2018 samt 1.081 nævn-
smøder i både 2019 og 2020. Der berammes som udgangspunkt tre sager på hvert nævnsmøde,
og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,6 sager pr. nævnsmøde inklusiv sager afgjort
på formandskompetencen. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 450 sager i 2017.

Endvidere er der budgetteret med behandling af ca. 1.200 Dublin-sager samt 600 § 7. stk.
3-sager i 2017 og frem.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, befordring og repræsentation
til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes i 2017 at udgøre 35.600 kr. pr. nævnsmøde.
I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter
til advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til kopiering
og porto. Dette forventes i 2017 at udgøre ca. 22.300 kr. pr. sag behandlet på nævnsmøde.
Nævnets udgifter i Dublin-sager omfatter vederlag til formanden og udgør ca. 600 kr. pr. sag.

Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er forbrugsafhængige. Flygtningenævnet har
endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger,
organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

14.19.03. Udlændingenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoudgiftsbevilling ................................... 12,4 11,1 10,0 9,9 9,7 9,5 9,3

Udgift ........................................................... 5,7 4,3 10,0 9,9 9,7 9,5 9,3

Årets resultat ............................................... 6,7 6,8 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 5,7 4,3 10,0 9,9 9,7 9,5 9,3

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:
Udlændingenævnet behandler klager over de afgørelser, der i første instans er truffet af hen-

holdsvis Udlændingestyrelsen i sager om familiesammenføring og tidsubegrænsede opholdstilla-
delser mv. samt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i sager om opholdstil-
ladelse på studie- og erhvervsområdet.

Udlændingenævnet er organisatorisk placeret under Udlændinge-, Integrations- og Boligmi-
nisteriet og sekretariatsbetjenes af § 14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene. I for-
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bindelse med behandlingen af konkrete sager består Udlændingenævnet af tre medlemmer, der
er henholdsvis dommer (formand), advokat og ansat i Udlændinge-, Integrations- og Boligmini-
steriets departement. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge
instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,6 2,7 9,5  9,4 9,2 9,0 8,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,6 2,7 9,5  9,4 9,2 9,0 8,8

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Udlændingenævnets
medlemmer.

10. Almindelig virksomhed
Udgifterne til behandling af klagesager i Udlændingenævnet varierer alt efter måden, hvorpå

sagerne skal behandles. Langt hovedparten af sagerne forventes afgjort ved skriftlig nævnsbe-
handling. Der er budgetteret med afholdelse af 100 skriftlige nævn og 42 kombinationsnævn
(kombineret mundtlige og skriftlige sager) i 2017 og budgetoverslagsårene. Udgifterne ved af-
holdelse af skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring
og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 1.920 sager i 2017
og budgetoverslagsårene ved skriftlig og mundtlig nævnsbehandling. Der berammes 15 skriftlige
sager pr. nævn og 10 sager pr. kombinationsnævn.

Udgifterne til sager, der kan afgøres direkte på formandskompetencen, indeholder vederlag
til formanden for sagsbehandling. Udlændingenævnet skønnes i 2017 at skulle behandle ca. 1.350
sager på formandskompetencen. Endelig forventes ca. 1.150 sager i 2017 behandlet på sekretari-
atskompetencen.

Nævnet afholder desuden udgifter til kopiering og porto samt tolke efter behov. Hertil kom-
mer faste udgifter til husleje mv.

Opgaver Mål
Afgørelse af konkrete udlændin-
gesager

Udlændingenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2.
instans i konkrete sager vedrørende henholdsvis familiesam-
menføring, tidsubegrænsede opholdstilladelser og opholdstil-
ladelser på studie- og erhvervsområdet. Det er Udlændin-
genævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgø-
relser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

Mio. kr. (2017-pl)
R

2014
R

2015
B

2016
F

2017
BO1
2018

BO2
2019

BO3
2020

Udgift i alt ............................................... 5,8 4,4 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ..................... 2,0 2,0 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4

1. Afgørelse af konkrete udlændingesa-
ger .................................................. 3,8 2,4 7,6 7,5 7,3 7,1 6,9
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14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til it-understøttelse af udlændingesagskæden.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoudgiftsbevilling ................................... 71,9 50,7 68,6 73,1 72,6 72,2 70,9

Forbrug af reserveret bevilling ................... 8,6 2,4 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 20,8 26,3 20,9 28,0 28,0 28,0 27,8
Udgift ........................................................... 101,3 79,5 89,5  101,1 100,6 100,2 98,7

Årets resultat ............................................... - - -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
 Udgift .................................................... 101,3 79,5 89,5 101,1 100,6 100,2 98,7

Indtægt .................................................. 20,8 26,3 20,9 28,0 28,0 28,0 27,8

3. Hovedformål og lovgrundlag
Den afsatte bevilling skal sikre en fortsat effektiv it-understøttelse af udlændingesagskæden.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt .............................................. 20,8 26,3 20,9 28,0 28,0 28,0 27,8

6. Øvrige indtægter .................................... 20,8 26,3 20,9 28,0 28,0 28,0 27,8
Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler i 2017 indtægter fra § 14.19.11. Det fælles europæiske vi-
suminformationssystem (2,1 mio. kr.), § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (12,5 mio. kr.),
§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen (11,7 mio. kr.) og § 14.32.0 1. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. (1,7 mio.
kr.). 

Opgaver  Mål
It-understøttelse på udlændin-
geområdet

Understøtte digitale løsninger på udlændingeområdet, herun-
der afholdelse af lønsum, renter og afskrivninger i tilknytning
til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af
hovedkontoen.

Mio. kr. (2017-pl)
R

2014
R

2015
B

2016
F

2017 
BO1
2018 

BO2
2019

BO3
2020

Udgift i alt ............................................... 104,0 81,2 90,8 101,1 100,6 100,2 98,7

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ..................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. It-understøttelse af udlændingesags-
kæden ........................................... 104,0 81,2 90,8 101,1 100,6 100,2 98,7
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personale i alt (årsværk) ............................ 55 27 28  34 33 33 32
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 43,8 21,5 22,1  28,3 27,9 27,5 27,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 43,8 21,5 22,1  28,3 27,9 27,5 27,1

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til it-understøttelse af udlændingesagskæden.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Kon-

servative Folkeparti af maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at un-
dergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser, er kontoen forhøjet med
5 mio. kr. årligt i 2017 og frem. Endvidere er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og
frem som følge af to- og trepartsforhandlingerne.

14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)
På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med det fælles europæiske Visum Infor-

mations System (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge-, Integrations- og Bo-
ligministeriet.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet forestår koordinationen af en sammenhæn-
gende national VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete
drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Udlændinge-, Integrations-
og Boligministeriet har ansvaret for.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoudgiftsbevilling ................................... 9,1 8,4 8,4 8,3 8,1 7,9 7,7

Forbrug af reserveret bevilling ................... -1,1 -0,6 -  - - - -
Udgift ........................................................... 8,0 7,8 8,4 8,3 8,1 7,9 7,7

Årets resultat ............................................... - - -  - - - -

10. Udvikling og drift
Udgift .................................................... 8,0 7,8 8,4 8,3 8,1 7,9 7,7

3. Hovedformål og lovgrundlag
Folketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006

og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af eta-
bleringen af det fælles europæiske Visum Informations System (VIS).

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.
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5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

10. Udvikling og drift
Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling, vedligehold, support og drift af de dele af

det fælleseuropæiske visuminformationssystem, som ansvarsmæssigt er placeret under Udlæn-
dinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Opgaver  Mål
Udvikling og drift af visumin-
formationssystem

De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sags-
behandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data
samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den na-
tionale grænseflade. Herudover er det et mål, at sikre stabil
drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de om-
handlede delelementer af VIS.

Mio. kr. (2017-pl)
R

2014
R

2015
B

2016
F

2017
BO1
2018

B02
2013

BO3
2020

Udgift i alt ............................................... 8,2 8,0 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7

0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ..................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Udvikling og drift af visuminforma-
tionssystem ................................... 8,2 8,0 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7
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International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter
Bevillingen under aktivitetsområdet § 14.21. Fællesudgifter skal dække de administrative

udgifter i forbindelse med styringen og udviklingen af international rekruttering og integration.
Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt be-

villing til udvikling af prøver i dansk mv. og finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk
for au pairs.

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.)
Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge-, In-

tegrations- og Boligministeriet.
Styrelsen er oprettet i forbindelse med den kongelige resolution af 28. juni 2015. Yderligere

oplysninger kan findes på udlændingeportalen www.nyidanmark.dk, hvor det er muligt at finde
information om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt vejledning i at ansøge.

Virksomhedsstruktur

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427, er virk-
somhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten,
indgår følgende hovedkonti:

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoudgiftsbevilling ................................... 28,8 21,6 31,5 33,7 32,3 29,8 28,5

Forbrug af reserveret bevilling ................... - 1,3 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 91,8 85,4 89,0 90,2 88,6 88,1 87,5
Udgift ........................................................... 120,5 110,1 120,5 123,9 120,9 117,9 116,0

Årets resultat ............................................... - -1,8 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 31,0 15,9 25,9 30,0 27,5 24,5 22,6
Indtægt .................................................. - - 1,0 2,8 1,2 0,7 0,1

20. International rekruttering
Udgift .................................................... 89,5 94,2 99,3 98,6 98,1 98,1 98,1
Indtægt .................................................. 91,8 85,4 87,9 87,3 87,3 87,3 87,3

29. Budgetregulering - medfinansi-
 eringsbidrag

Udgift .................................................... - - -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -4,8

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitets-
områderne § 14.11., § 14.19., § 14.21. samt § 14.31.

http://www.nyidanmark.dk
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Bemærkninger: Der kan via intern statslig overførsel overføres følgende vedrørende underkonto § 14.21.01.20. Interna-
tional Rekruttering: 0,4 mio. kr. til § 06.11.01.40. Borgerservice - biometriske opholdskort; 1, 0 mio. kr. til § 11.23.01.10.
Politiet - biometriske opholdskort; 10, 5 mio. kr. til § 14.19.10.30. It-understøttelse af udlændingesagskæden og 2,4 mio.
kr. til § 14.11.01. vedrørende Koncern HR. Der kan overføres op til 0,9 mio.kr. fra § 14.21.03 . Finansieringsbidrag
vedrørende arbejdsmarkedsrettet dansk til au pairs , da betalingen kan variere med aktivitetsomfanget . Det endelige beløb
for den interne statslige overførsel vil fremgå af regnskabet for 2017.

3. Hovedformål og grundlag
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har to hovedformål.
Det første formål er at understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få vel-

kvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Dette sker gennem en effektiv, retti-
dig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med ansøgerne i fokus. Styrelsen skal tillige udvikle
sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og
tidssvarende.

Styrelsens andet formål er at understøtte, at regeringens integrationspolitik bliver implemen-
teret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamler viden om hvad der foregår lokalt, og
hvilke integrationsindsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvikling af viden og gennem
partnerskaber med aktører inspirere til at bruge de bedste redskaber. Styrelsen skal bidrage til,
at regeringens samlede politik på integrationsområdet opleves meningsfuld for aktørerne, herun-
der kommunerne, og anspore til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og flygtninge
for at sikre en god integration.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration bidrager til regeringens politikudvik-
ling på området vedrørende international rekruttering og integration samt varetager administra-
tionen af dele af udlændingeloven samt tilskudsadministration på udlændinge-, integrations- og
boligområdet. Styrelsen er desuden ansvarlig for udvikling og drift af afsluttende danskprøver,
modultest mv. i henhold til danskuddannelsesloven. Opgaver vedrørende international rekruttering
omfatter hovedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark
på erhvervs- og studieområdet. Ved budgetteringen er der indarbejdet de økonomiske konse-
kvenser af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International re-
kruttering - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af 26. juni 2014. Endvidere er der
indarbejdet de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december
2014.

Herudover varetager Styrelsen for International Rekruttering og Integration generel informa-
tionsvirksomhed vedrørende disse områder.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ansvaret for administration af føl-
gende love:

Dele af Udlændingeloven, LB nr. 1021 af 19. september 2014 med senere ændringer.
Lov om integration af udlændinge i Danmark, LB nr. 1094 af 7. oktober 2014.
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., LB nr. 772 af 10. juni 2015.
Lov om etnisk ligebehandling, LB nr. 438 af 16. maj 2012.

4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.4 Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 14.11.01. Depar-
tementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.
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BV 2.10.5
Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra nedenstående konti til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højest 2/3
som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed ad-
gang til overførsel af bevillinger til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og In-
tegration.
§ 14.51.51. Støtte til boligsocial indsats,
§ 14.51.53. Lige muligheder,
§ 14.51.55. Indsats i ghettoområder,
§ 14.51.56. Styrket koordinering i udsatte boligområder,
§ 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor,
§ 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor,
§ 14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder,
§ 14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder,
§ 14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse,
§ 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende,
§ 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked,
§ 14.62.06. Særlig indsats for børn og unge,
§ 14.62.07. Efteruddannelse,
§ 14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft,
§ 14.63.02. Familiepakker - Integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier,
§ 14.63.03. Støtte og rådgivning til au pairs,
§ 14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,
§ 14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund,
§ 14.69.03. Formidling af viden,
§ 14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering,
§ 14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen,
§ 14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige
æresrelaterede konflikter,
§ 14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering,
§ 14.69.11. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet,
§ 14.69.12. Venskabsfamilier og lektiehjælp,
§ 14.69.13. Den frivillige integrationsindsats,
§ 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
Generel ledelse, administration og
hjælpefunktioner

Målet er at bidrage til en rettidig og effektiv ministerbetjening
samt kunde- og serviceorienteret hjælpefunktion. Styrelsen
har også som mål at sikre en effektiv intern administration,
optimal organisation, god ledelse og kvalificerede medarbej-
dere.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt .............................................. 91,8 85,4 89,0 90,2 88,6 88,1 87,5

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ 91,5 85,2 87,2 86,7 86,7 86,7 86,7
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 0,2 1,7 3,4 1,8 1,3 0,7

Styrelsen for International Rekruttering og Integration oppebærer indtægter fra bl.a. Interna-
tional Rekruttering samt tilskudsfinansierede aktiviteter og øvrige indtægter.

International Rekruttering Målet er, at styrelsen skal understøtte, at virksomheder og
uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge
som medarbejdere og studerende. Dette skal ske gennem en
effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med
fokus på ansøgerne. Styrelsen skal også udvikle sagsbehand-
lingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til sta-
dighed fremstår åben og tidssvarende, ligesom styrelsen skal
udføre kontrol på området. Styrelsen leverer grundlag for og
bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj
kvalitet, herunder besvarelse af folketingsspørgsmål og lov-
og politikforberedende arbejde på området International Re-
kruttering.

Integration og Medborgerskab Målet er, at styrelsen skal understøtte en virksom integration
i forhold til kommuner og andre aktører på integrationsområ-
det. Styrelsen skal således understøtte, at regeringens integra-
tionspolitik bliver implementeret i kommunerne. Dette inde-
bærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lo-
kalt, og hvilke indsatser der virker bedst. Styrelsen skal gen-
nem udvikling af viden og gennem partnerskaber med aktører
inspirere til, at man tager de bedste redskaber i brug. Styrelsen
skal sikre, at regeringens samlede politik på integrationsom-
rådet opleves som meningsfuld for aktørerne, herunder kom-
munerne. Det sker ved at anspore til en helhedsorienteret
indsats over for indvandrere og flygtninge, der skal sikre god
integration. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en
rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder
besvarelse af folketingsspørgsmål og lov- og politikforbere-
dende arbejde på området Integration og Medborgerskab.

Mio. kr. (2017-pl)
R

2014
R

2015
B

2016
F

2017
BO1
2018

BO2
2019

BO3
2020

Udgift i alt ............................................... 124,3 123,4 121,4 123,9 120,9 117,9 116,0

0. Generel ledelse, administration og
hjælpefunktioner .............................. 49,8 37,2 31,9 44,5 42,8 40,9 39,0

1. International Rekruttering ................. 59,0 73,8 78,9 64,5 64,0 64,0 64,0
2. Integration og Medborgerskab.......... 15,5 12,4 10,6 14,9 14,1 13,0 13,0
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Der er i 2017 budgetteret med 2,7 mio. kr. i interne statslige overførselsindtægter fra flere
konti samt 0,1 mio. kr. i indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter.

Endvidere er der budgetteret med indtægter på 86,8 mio. kr. i 2017 fra den gebyrfinansierede
del af International Rekruttering og 0,6 mio. kr. indtægter som intern statslig overførsel fra §
14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personale i alt (årsværk) ............................ 150 150 150  161 161 159 159
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 70,8 66,1 73,5  72,9 70,9 68,8 66,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 70,8 66,1 73,4  72,8 70,8 68,7 65,9

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 39,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 42,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... - - 5,0 6,0 5,5 3,9 2,3
+ anskaffelser .............................................. - - 0,5 1,0 - - -
- afskrivninger ............................................. - - 1,0 1,5 1,6 1,6 1,4
Samlet gæld ultimo ..................................... - - 4,5 5,5 3,9 2,3 0,9

Låneramme .................................................. - - 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 33,8 41,4 29,3 17,3 6,8

Budgetteringsforudsætninger - International Rekruttering
Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark

finansieres efter d. 1. januar 2011 af gebyrer. Visse ansøgninger er fritaget og/eller undtaget fra
gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen
af disse gebyrfritagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studie-
området forudsættes dækket af nettobevillingen.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International Re-
kruttering - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni 2014 - er gebyrstrukturen blevet
forenklet til fem overordnede gebyrsatser, der dækker alle sagstyper.

Gebyrtaksterne er anført i 2017-pl og er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.
De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af de overordnede gebyrsatser og det

forventede antal tilgåede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Ved budgetteringen forudsættes
produktionen at være lig tilgangen af sager. Indtægterne i 2017 er fastsat på baggrund af forud-
sætningerne i nedenstående tabel.

De anførte gebyrsatser er baseret på de på tidspunktet for finanslovsforslaget kendte aktivi-
tetsforudsætninger. De endelige gebyrsatser, herunder den årlige satsregulering, fastsættes årligt
i forbindelse med udsendelse af en gebyrbekendtgørelse i december måned i budgetåret. Der til-
stræbes fuld omkostningsdækning over en 4-årig periode i overensstemmelse med retningslinjerne
i Budgetvejledning 2016 punkt 2.3.1.2.

I forbindelse med ændring af udlændingeloven er der sket en justering af gebyret for ansøg-
ning om tidsubegrænset opholdstilladelse. Gebyret er forhøjet, således at gebyret også dækker
langsigtede omkostninger forbundet med sagsbehandlingen i Styrelsen for International Rekrut-
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tering og Integration, herunder en forholdsmæssig andel af styrelsens fællesomkostninger. Sty-
relsens andel i sagsbehandlingen består i at afgøre, om det midlertidige opholdsgrundlag fortsat
er til stede.

Som følge af lov nr. 612 af 8. juni 2016 (ophævelse af greencard-ordningen) er der ikke på
forslag til finanslov for 2017 og frem budgetteret med indtægter fra og tilgang af ansøgninger
vedrørende greencard 1. gang.

Afskaffelsen af greencard-ordningen medfører stigninger i gebyrsatserne for de øvrige sag-
styper, da styrelsens faste omkostninger skal deles ud på færre sager.

Vedtagelsen af lov nr. 612 af 8. juni 2016 (ophævelse af greencard-ordningen) medfører, at
der ikke kan indgives ansøgning vedrørende 1. gangs greencard fra og med 10. juni 2016.

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er i tabellen ikke medregnet sager, som er fritaget
og/eller undtaget fra gebyrer. I 2017 forventes samlet set en tilgang på 37.300 sager, heraf cirka 2.100 inddragelsessager,
cirka 1.050 sager vedrørende working holiday og volontører og cirka 300 gebyrfritagne sager. For 2017 og BO-årene er
budgetteret fladt for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter. Erhvervssager består af alle erhvervssager
fraregnet Start up DK. 

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 modtager Styrelsen
for International Rekruttering og Integration 437 kr. (2017-pl) pr. au pair tilladelse. Dette beløb
skal dække styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning af og sagsbehandlingen i
forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 5.170 kr. (2017-pl) til medfinansiering af
danskundervisning af au pair-personer er betalt, inden au pair-opholdstilladelsen kan udstedes.
Styrelsen kan afholde de tilsvarende udgifter forbundet hermed. I 2017 er forudsat indtægter og
tilsvarende udgifter på 0,6 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for International

Rekruttering og Integrations ordinære virksomhed vedrørende international rekruttering, integra-
tion og tilskudsadministration.

Kontoen er i forbindelse med finanslovforslaget for 2017 opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2017,
0,7 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til indsats vedrørende Integration der virker - en mere
målrettet kommunal beskæftigelsesindsats som følge af udmøntning af satspuljen for 2016 på
konto § 14.62.09.10. Målrettet beskæftigelsesindsats.

20. International rekruttering
På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger

om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af
området. Området er, bortset fra en mindre nettobevilling, gebyrfinansieret.

Udover nettobevillingen budgetteres i 2017 indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på cirka
33.800 gebyrpålagte sager, hvilket med de anførte gebyrsatser vil medføre gebyrindtægter på ca.
86,8 mio. kr. Gebyrsatserne er anført i 2017-pl.

2016 2017

Sagstyper (løbende pl) Tilgang af
sager

Gebyrsats
(kr.)

Indtægt
(mio. kr.)

Tilgang af
sager

Gebyrsats
(kr.)

Indtægt
(mio. kr.)

Erhvervssager ....................................... 9.588 3.320 31,8 10.305 3.600 37,1
Greencard 1. gang ................................ 2.096 7.210 15,1 - - -
Au pair og praktikanter ........................ 3.627 2.480 9,0 3.295 2.940 9,7
Studerende, Etableringskort, Start up DK 8.627 1.845 15,9 11.535 2.100 24,2
Medfølgende familie ............................ 7.779 1.720 13,4 7.888 1.770 14,0
Andel af gebyr tidsubegrænsede ........ 991 1.990 2,0 818 2.200 1,8

Sum ........................................................ 32.708 87,2 33.841 86,8
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Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for
2013 af november 2012 er der indarbejdet et midlertidigt bevillingsløft på 3,0 mio. kr. på netto-
udgiftsbevillingen i 2013 som følge af konsolideret budgettering.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International
rekruttering - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er bevillingen på fi-
nansloven for 2015 øget med 6,0 mio. kr. i 2015, 6,5 mio. kr. i 2016, 6,3 mio. kr. i 2017 og 5,8
mio. kr. i 2018 og frem. Af disse midler er der årligt afsat 3,0 mio. kr. til øget og mere effektiv
kontrol vedrørende registersamkøringer, landbrugsområdet m.v.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af december 2014 er udgifter og indtægter
hævet med 0,6 mio. kr. i 2017 og fremover. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
modtager 437 kr. (2017-pl) pr. au pair tilladelse til dækning af styrelsens administrative omkost-
ninger ved opkrævning og sikring af, at værtsfamiliens betaling af 5.170 kr. (2017-pl) til medfi-
nansiering af danskundervisning af au pair-personer er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan
udstedes.

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag
På kontoen afholdes medfinansieringsbidrag, der afspejler, at gebyrindtægten på underkonto

§ 14.21.01.20. International rekruttering skal medfinansiere omkostninger til sagsbehandlingen.
På underkontoen indgår følgende poster, der er lagt ind som rammereduktioner: 1,0 mio. kr.

vedrørende Statens Administration, 1,7 mio. kr. vedrørende Statens It, 1,6 mio. kr. vedrørende
Digitaliseringshandlingsplan og 0,5 mio. kr. vedrørende indkøbseffektivisering.

Medfinansieringsbidraget udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling ved, at bevillingen
fra underkonto § 14.21.01.20. International rekruttering flyttes til underkonto § 14.21.01.29.
Budgetregulering - medfinansieringsbidrag.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på området international re-

kruttering og integration, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer
og fonde mv.

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til indfødsretsprøven, inden for danskuddannelse til voksne ud-

lændinge m.fl. samt danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven mv.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoudgiftsbevilling ................................... 6,1 5,7 6,2 5,1 4,3 4,0 3,9

Indtægt ......................................................... 0,0 - - - - - -
Udgift ........................................................... 6,1 5,7 6,2 5,1 4,3 4,0 3,9

Årets resultat ............................................... - - -  - - - -

10. Indfødsretsprøven
Udgift .................................................... - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

11. Prøver i dansk som andetsprog
Udgift .................................................... 6,1 5,7 5,4 4,3 3,6 3,3 3,2
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -

12. Danskprøver for ægtefællesam-
menførte og indvandringsprøven
Udgift .................................................... - - 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
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13. Medborgerskabsprøven
Udgift .................................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag
Indfødsretsprøven afholdes i henhold til Lov nr. 1873 af 29. december 2015 om indføds-

retsprøven.
I henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LB nr. 772 af 10. juni

2015, afholdes Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven som afslutning
på et danskuddannelsesforløb. Personer der ikke har deltaget i undervisningen kan indstille sig
til prøve som selvstuderende.

I henhold til udlændingeloven, jf. LB nr. 1021 af 19. september 2014, afholdes prøver på to
niveauer for ægtefællesammenførte (A1 og A2) samt prøver for religiøse forkyndere, der ønsker
forlænget ophold i Danmark (sprogprøve A1 minus og Indvandringsprøven).

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion, CVR-nr. 36997427.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål
Indfødsretsprøven Udarbejdelse af lærebogsmateriale til indfødsretsprøven.
Prøver inden for danskud-
dannelse til voksne udlæn-
dinge m.fl.

Udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for voksne
udlændinge m.fl. (f.eks. udarbejdelse af nye opgaver, prætest og en-
delig produktion heraf mv.), prøveafholdelse, censortræning og cen-
surering.

Danskprøver for ægtefæl-
lesammenførte og indvan-
dringsprøven

Opdatering af materialet til indvandringsprøven for religiøse forkyn-
dere.

Medborgerskabsprøven Udarbejdelse af prøven til hver prøvetermin samt tilhørende prøve-
administration.

Mio.kr. (2017-pl)
R

2014
R

2015
B

2016
F

2017
BO1
2018

BO2
2019

BO3
2020

Udgift i alt........................................... 6,1 5,7 6,2 5,1 4,3 4,0 3,9
1. Indfødsretsprøven.............................. 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
2. Prøver inden for danskuddannelse til

voksne udlændinge m.fl. .............. 6,1 5,7 5,4 4,3 3,6 3,3 3,2
3. Danskprøver for ægtefællesammenførte

og indvandringsprøven...................... 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2
4. Medborgerskabsprøven..................... 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt .............................................. 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 - - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 3,1 2,8 2,9  2,8 2,7 2,7 2,6

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 3,1 2,8 2,9  2,8 2,7 2,7 2,6

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører honorar til opgavekommissionsmed-
lemmerne og censorerne.

10. Indfødsretsprøven
Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af indfødsretsprøven.

11. Prøver i dansk som andetsprog
Bevillingen anvendes til udvikling af modultest og afsluttende danskprøver samt tilhørende

prøveadministration inden for danskuddannelse til voksne udlændige, herunder honorarer og vi-
kardækning for censorer, medlemmer af opgavekommissioner og medlemmer af arbejdsgrupper
mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand. Bevillingen anvendes desuden til udvikling
af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til for-
mål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

12. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven
Bevillingen anvendes til løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for

ægtefællesammenførte (f.eks. udvikling af nye opgavetyper, prætest og endelig produktion heraf
mv.). Bevillingen anvendes endvidere til tilretning og udvikling af forberedelsesmateriale og
prøver, nye oplag af forberedelsespakken, ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbin-
delse med indvandringsprøven.

Danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver) skal styrke ægtefællesammen-
førtes tilegnelse af dansksproglige kompetencer. A1- og A2-prøven blev vedtaget ved lov nr. 418
af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love.

Endvidere anvendes bevillingen til udvikling, vedligeholdelse og opdatering af indvan-
dringsprøven, som religiøse forkyndere efter forannævnte lov som udgangspunkt skal bestå for
at forlænge opholdet i Danmark ud over de første syv måneder.

13. Medborgerskabsprøven
I henhold til lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af

7. oktober 2014, afholdes medborgerskabsprøven, jf. bekendtgørelse nr. 283 af 14. marts 2016
om medborgerskabsprøven.

Med en bestået medborgerskabsprøve kan en udlænding opfylde kravet om medborgerskab,
der er én ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser for at en udlænding kan opnå
tidsubegrænset opholdstilladelse.

Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af medborgerskabsprøven.
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14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs
Værtsfamilier til au-pair personer skal betale 5.170 kr. (2017-pl) til dækning af dele af statens

udgifter til au pair-personers danskundervisning samt de administrative omkostninger ved op-
krævning af og sikring af, at beløbet er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes, jf.
lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning
af aftalen om en bedre au pair-ordning mv.).

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet fra ho-
vedområdet § 14.7 Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægtsbevilling ......................................... - - 8,7 7,0 7,0 7,0 7,0

10. Finansieringsbidrag vedr. ar-
bejdsmarkedsrettet dansk for au

 pairs
Udgift ................................................... - - 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt ................................................ - - 8,7 7,0 7,0 7,0 7,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 8,7 7,0 7,0 7,0 7,0

10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering og Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 er indtægterne i
2017 skønnet til 7,0 mio. kr. i 2017 og frem. De administrative udgifter ved opkrævning og sik-
ring af, at beløbet er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes, skønnes at udgøre 0,6
mio. kr. i 2017 og frem.

Der overføres 0,6 mio. kr. (2017-pl) til konto § 14.21.01. Styrelsen for International Rekrut-
tering og Integration til dækning af de administrative omkostninger ved opkrævning og sikring
af, at værtsfamiliernes betaling er sket, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes.

Aktivitetsoversigt
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Opholdstilladelser til au pair
personer (1.000) - - - - - 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Statens indtægter (2017-pl)
(mio. kr.) - - - - - 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

III. Gns. enhedsomkostninger
Finansieringsbidraget (kr.) - - - - - 5.170 5.170 5.170 5.170 5.170
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Udlændinge

Under hovedområdet henhører bevillinger vedrørende indkvartering og underhold af asylan-
søgere mv. Endvidere omfatter hovedområdet blandt andet bevillinger til sagsbehandling i for-
bindelse med indgivelse af ansøgninger om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum.

14.31. Fællesudgifter

14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)
Kontoen er i forbindelse med finanslovforslaget for 2017 opjusteret med 210,4 mio. kr., 108,2

mio. kr. i 2018, 110,0 mio. kr. i 2019 og 125,8 mio. kr. i 2020 som følge af et opdateret aktivi-
tetsskøn. Endvidere er kontoen opjusteret med 10,6 mio. kr. i 2017 og 7,3 mio. kr. i hvert af årene
2018-2020 til styrket visitering i medfør af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer
for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016. Herudover er kontoen opjusteret med 5,1
mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 til øget sagsbehandling som følge af lov nr. 102 af 3. februar
2016 om ændring af udlændingeloven. Desuden er kontoen opjusteret med 8,8 mio. kr. i hvert
af årene 2017-2020 til behandling af sager om opholdspligt mv. i medfør af lov nr. 1273 af 20.
november 2015 om ændring af udlændingeloven.

Kontoen er ligeledes opjusteret med 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 til administration
af en sanktionsliste over religiøse forkyndere, som kan udelukkes fra at indrejse i Danmark i
medfør af Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konserva-
tive Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske
love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser af 31. maj 2016.

Kontoen er yderligere opjusteret med 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020 til administra-
tion af initiativer i medfør af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en strengere kontrol over for udlændinge
på tålt ophold og kriminelle udviste af 15. juni 2016.

Endelig er kontoen nedjusteret med 10,6 mio. kr. i 2017 og 11,1 mio. kr. i hvert af årene
2018-2020 som følge af afskaffelse af asylansøgeres adgang til indkvartering i særlig bolig eller
selvstændig bolig i medfør af lov nr. 102 af 3. februar 2016.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger inden for hovedområdet § 14.3.
Udlændinge. Der er endvidere adgang til at overføre bevillinger mellem
§ 14.19.02. Flygtningenævnet og bevillingerne inden for hovedområdet
§ 14.3. Udlændinge. Undtaget herfor er § 14.32.02. Indkvartering og
underhold af asylansøgere m.fl. og § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til
asylansøgere m.fl.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsom-
råderne § 14.11., § 14.19., § 14.21. samt § 14.31.
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1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoudgiftsbevilling ................................... 256,4 408,0 468,4 502,8 396,7 398,5 408,9

Indtægt ......................................................... 14,1 18,0 8,1 66,9 81,3 81,3 81,2
Udgift ........................................................... 301,1 369,8 476,5 569,7 478,0 479,8 490,1

Årets resultat ............................................... -30,7 56,2 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 241,6 308,0 374,5 446,4 399,4 401,2 411,5
Indtægt .................................................. 9,6 13,1 4,0 62,7 77,1 77,1 77,1

20. Sagsunderstøttende aktiviteter på
 asylområdet

Udgift .................................................... 49,3 52,0 94,4 116,2 72,0 72,0 72,0
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -

30. Drift af danskprøven
Udgift .................................................... 3,9 5,1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Indtægt .................................................. 4,5 4,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9

50. Asylansøgeres adgang til ar-
 bejdsmarkedet

Udgift .................................................... 6,2 4,7 9,0 8,6 8,1 8,1 8,1

70. Budgetregulering
Udgift .................................................... - - -5,9 -6,0 -6,0 -6,0 -5,9

76. Indtægter fra Udenrigsministeri-
 et

Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag
Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven på en lang række om-

råder. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager
om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere
sager om asyl og familiesammenføring på Færøerne og i Grønland.

2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og klager i sager om opholdstilladelse

i forbindelse med adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende
asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (jf.
LB nr. 412 af 9. maj 2016 med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 31. maj 2010). Ud-
lændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i hen-
hold til integrationsloven (jf. LB nr. 1094 af 7. oktober 2014 med de ændringer, der følger af §
66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 og § 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014, § 3 i lov
nr. 1000 af 30. august 2015, § 1 i lov nr. 1705 af 21. december 2015, § 4 i lov nr. 296 af 22.
marts 2016, § 2 i lov nr. 300 af 22. marts 2016 og § 2 i lov nr. 380 af 27. april 2016). Yderligere
oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

http://www.nyidanmark.dk
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Forudsat produktion på hovedsagsområderne

Virksomhedsstruktur
14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-
somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

5. Opgaver og mål

2017

Asylsager inkl. uledsagede mindreårige 25.000

Social- og sundhedssager 6.000

Familiesammenføring, første gang inkl. efter EU-retten 22.200

Tidsbegrænsede forlængelser 27.850

Permanent ophold 3.700

Visum, første gang og klagesager 6.000

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.5 Udlændingestyrelsen bemyndiges til at optage gebyrindtægter for ud-
stedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44 stk. 1, og for udstedelse
af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44 stk. 3. I den for-
bindelse kan 2/3 af indtægterne anvendes til løn.

BV 2.213 Der kan i særlige tilfælde forudbetales advokathonorar, husleje mv. ved
sagsbehandling af asylansøgninger.

Opgaver Mål
Asylsager og forlængelser på
asylområdet

Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager
vedrørende asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i
Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visite-
ring af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af
informationer til brug for sagsbehandlingen.

Familiesammenføringssager og
forlængelse af opholdstilladelse
mv.

Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager
vedrørende familiesammenføring, forlængelse af opholdstil-
ladelse mv. samt permanent ophold.

Visumsager Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøg-
ninger om og klager over afslag på turist- eller forretnings-
visa mv.

Indkvartering Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere
i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eks-
terne operatørers drift af asylcentre samt behandling af sager
i forbindelse med indkvartering af asylansøgere mv.

Asylansøgeres adgang til ar-
bejdsmarkedet

Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøg-
ninger om adgang til arbejdsmarkedet.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt .............................................. 14,1 18,0 8,1 66,9 81,3 81,3 81,2

3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ 9,9 12,4 8,0 66,8 81,2 81,2 81,1
6. Øvrige indtægter .................................... 4,1 5,6 - - - - -

Udlændingestyrelsen oppebærer indtægter fra bl.a. gebyrer på ansøgninger om familiesam-
menføring, opholdstilladelse for religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse samt permanent
ophold, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 1. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med
1. marts 2016, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016. Udlændingestyrelsen oppebærer endvidere ind-
tægter fra gebyrer for tilmelding til danskprøve, jf. udlændingelovens § 9, stk. 35.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personale i alt (årsværk) ............................ 398 510 555  666 596 598 613
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 183,7 230,5 260,3  317,1 283,9 285,0 291,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 183,7 230,5 260,2  317,0 283,8 284,9 291,6

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reguleret egenkapital ................................. - - 8,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 173,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 181,2 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 2,9 2,0 257,5 246,8 246,8 246,8 246,8
+ anskaffelser .............................................. 0,5 -7,0 30,0 15,0 15,0 15,0 15,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 0,0 - - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... - 13,9 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 1,4 -19,9 16,8 15,0 15,0 15,0 15,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 2,0 1,0 270,7 246,8 246,8 246,8 246,8

Mio. kr. (2017-pl)
R

2014
R

2015
B

2016
F

2017
BO1
2018

BO2
2019

BO3
2020

Udgift i alt ...........................................  286,4  377,8  481,8  569,7  478,0  479,8  490,1 

0. Generelle fællesomkostninger.... 67,0 71,4 71,2 99,2 85,4 85,7 87,5
1. Asylsager og forlængelser på asyl-

området ....................................... 104,7 164,5 287,5 297,2 212,2 216,7 224,2
2. Familiesammenføringssager og for-

længelse af opholdstilladelse mv. 73,8 108,8 83,8 132,6 136,2 133,1 134,0
3. Visumsager ................................ 11,4 12,8 16,1 10,6 14,5 14,5 14,5
4. Indkvartering og forsørgelse...... 15,0 15,5 14,1 21,5 21,6 21,7 21,8
5. Asyl, adgang til arbejdsmarkedet 14,5 4,8 9,1 8,6 8,1 8,1 8,1
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Låneramme .................................................. - - 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 85,9 78,3 78,3 78,3 78,3
Bemærkning: Langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsage-
ligt udgøres af hhv. grunde og bygninger til indkvartering af asylansøgere.

Budgetteringsforudsætninger for gebyrbelagte ansøgninger om opholdstilladelse mv.
Gebyrindtægterne fra ansøgninger om opholdstilladelse mv. er indbudgetteret på underkonto

10. Almindelig virksomhed. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2016,
jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016.

Gebyrsatserne er fra 2016 til 2017 reguleret med en satsreguleringsprocent på 2,0 pct. og er
afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og den forventede afgang
af gebyrpålagte sager i det enkelte år. Indtægterne i 2017 er skønnet på baggrund af forudsæt-
ningerne i nedenstående tabel.

Gebyrsatserne er fastsat således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens
behandling af de gebyrbelagte ansøgninger. Administrativ ned- eller opregulering af gebyrsatserne
begrundet i væsentlige ændringer i omkostninger vil kunne ske én gang årligt i tilknytning til den
almindelige satsregulering, der sker i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finansloven.

Bemærkninger: Afgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er fritaget og/eller
undtaget fra gebyrer. Gebyrsatsen for permanent ophold for studie- og erhvervsområdet er angivet inkl. Styrelsen for
International Rekruttering og Integrations andel af gebyret. Udlændingestyrelsens andel af gebyret udgør 3.740 kr.

10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter og

udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger. Desuden afholdes udgifter
til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i
forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer. Endvidere afholdes udgifter til
DNA-undersøgelser, opholdskort, stickers, fremmed- og konventionspas mv.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er kontoen forhøjet med 156,5 mio. kr. i 2017
som følge af en opjustering af aktivitetsskønnet. Endvidere er kontoen i 2017 opjusteret med 10,6
mio. kr. til styrket visitering, 5,1 mio. kr. til øget sagsbehandling som følge af skærpelse af ad-
gangen til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse samt 8,8 mio. kr. til behandling af sager om
opholdspligt mv.

Gebyrindtægter for ansøgninger om opholdstilladelse mv.

2017

Afgang Gebyrsats Indtægt (mio. kr.)

Familiesammenføring 5.662 6.065 33,7

Religiøse forkyndere, 1. gang 83 1.620 0,1

Religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse 79 1.620 0,1

Medfølgende familie til religiøse forkyndere 73 1.620 0,1

Tidsbegrænset forlængelse, familiesammenføring 9.168 2.020 17,2

Permanent ophold, familiesammenføring 1.458 3.740 5,3

Permanent ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse 389 3.740 1,4

Permanent ophold, studie og erhverv 1.343 5.755 4,8

Permanent ophold, religiøse forkyndere 0 3.740 0

I alt 18.256  62,7
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Kontoen er ligeledes opjusteret med 6,0 mio. kr. i 2017 til administration af en sanktionsliste
over religiøse forkyndere, som kan udelukkes fra at indrejse i Danmark. Kontoen er endelig
opjusteret med 1,2 mio. kr. i 2017 til administration af initiativer over for udlændinge på tålt
ophold og kriminelle udviste.

20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet
Kontoen omfatter udgifter til sagsrelaterede omkostninger på asylområdet, herunder udgifter

til bl.a. tolke, aldersundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtest, opholdskort mv. Herudover
afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som
indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres op-
holdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingestyrelsen.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge,
herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før-afrejse-kurser mv.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er kontoen opjusteret med 53,9 mio. kr. i 2017
som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.

30. Drift af danskprøven
På underkontoen afholdes de løbende driftsomkostninger i forbindelse med gennemførelse

af danskprøven. Det er forudsat, at driftsomkostningerne i forbindelse med danskprøven gebyrfi-
nansieres.

Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

50. Asylansøgeres adgang til arbejdsmarkedet
Underkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for

asylansøgerne mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19.
september 2012.

På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og ind-
dragelser af arbejdstilladelser samt udarbejdelse af informationsmateriale og tolke.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er kontoen nedjusteret med 10,6 mio. kr. i 2017
som følge af afskaffelse af asylansøgeres adgang til indkvartering i særlig bolig eller selvstændig
bolig.

70. Budgetregulering
Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Udlændinge-,

Integrations- og Boligministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider
for hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring og visum samt øvrige sagstyper afviger væ-
sentligt fra det forudsatte niveau.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet
Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsom-

rådet mv., der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med

støtte fra EU m.fl.
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14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekreta-

riatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps
opgavevaretagelse på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtnin-
gehjælp om en række opgaver.

Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven er Dansk Flygtninge-
hjælps styrkede rådgivningsindsats afskaffet. Herudover er Dansk Flygtningehjælps tilrettelæg-
gelse af rejser for familiesammenførte til flygtninge afskaffet. Som følge heraf er kontoen i for-
bindelse med finanslovsforslaget nedjusteret årligt med 2,7 mio. kr. i perioden 2017-2020. End-
videre er kontoen i forbindelse med finanslovsforslaget opjusteret med 4,7 mio. kr. i 2017, 3,9
mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. i 2019 og 2020 som følge af et opdateret skøn for antallet af
asylsager.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 23,2 28,1 32,1 23,4 22,4 22,3 22,3

10. Tilskud til Dansk Røde Kors se-
 kretariatsvirksomhed

Udgift ................................................... 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2

40. Tilskud til Dansk Flygtninge-
 hjælps sekretariatsvirksomhed

Udgift ................................................... 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,1 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7

50. Dansk Flygtningehjælp - Doku-
mentation og rådgivning
Udgift ................................................... 9,6 11,9 16,1 11,6 11,6 11,6 11,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 9,6 11,9 16,1 11,6 11,6 11,6 11,6

60. Dansk Flygtningehjælp - Delta-
gelse i sagsbehandlingen af
åbentbart grundløse sager
Udgift ................................................... 3,9 6,7 6,6 2,6 1,8 1,8 1,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,9 6,7 6,6 2,6 1,8 1,8 1,8

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5

I alt .................................................................................................................................. 1,5

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed
For at Røde Kors kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at

kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud
til Landsforeningen Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalse-
kretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der
koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret.
Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendoms-
udgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.
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40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed
Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at

organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede
opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af vari-
erende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne
medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningepro-
blemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.

50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning
Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt

rådgivning af asylansøgere, jf. kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtninge-
hjælp. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asy-
lansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande
til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter
til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i factfinding-missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentrene og
individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af
frihedsberøvede og asylansøgere. I tillæg hertil yder Dansk Flygtningehjælp retshjælp til asylan-
søgere, som vil indgive klage over Udlændingestyrelsens afgørelse om overflyttelse til et andet
land i medfør af udlændingelovens kapitel 5 a vedrørende Dublinforordningen og retshjælp til
personer, der har fået deres asylansøgning afvist i medfør af udlændingelovens § 29 b, og som i
forbindelse med Flygtningenævnets klagesagsbehandling ønsker retshjælp. Endvidere ydes tilskud
til Dansk Flygtningehjælp for sekretariatsbistand til de af Dansk Flygtningehjælp indstillede
nævnsmedlemmer.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager
Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af

åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser
og før-afrejse-kurser.

14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på
asylområdet (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer
inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i
Danmark i forbindelse med kvoterejser. Endvidere afholdes udgifter til finansiering af modtage-
faciliteter.

Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven er transporter til fami-
liesammenførte til flygtninge afskaffet. Som følge heraf er kontoen nedjusteret med 7,3 mio. kr.
årligt i 2017 og frem. I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er kontoen nedjusteret med
0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 som følge af en mindre justering i de forventede beta-
linger til IOM.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 8,5 24,7 26,8 9,4 9,4 9,4 9,4

10. Medlemsbidrag til Den interna-
tionale Organisation for Migra-

 tion (IOM)
Udgift ................................................... 1,9 2,0 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 1,9 2,0 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6

20. Medlemsbidrag til Intergovern-
mental Consultations on Asy-
lum, Refugee and Migration po-

 licies (IGC)
Udgift ................................................... 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

30. Den Internationale Organisation
for Migration (IOM)
Udgift ................................................... 6,0 22,0 21,7 4,4 4,4 4,4 4,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,9 22,3 21,7 4,4 4,4 4,4 4,4
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,9 -0,3 - - - - -

50. Medlemsbidrag til General Di-
rectors Immigration Services

 Conference (GDISC)
Udgift ................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

60. Modtage- og omsorgsfaciliteter
for uledsagede mindreårige
Udgift ................................................... - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

70. Modtagelse af tvangsmæssigt
 hjemsendte

Udgift ................................................... - - - 0,4 0,4 0,4 0,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,4 0,4 0,4 0,4

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,1

I alt .................................................................................................................................. 4,1

10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)
På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Mi-

gration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingestyrelsen.
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20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration
policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee
and Migration policies (IGC) betales af denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration
og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)
Kontoen omfatter betaling til dækning af udgiften ved transport af kvoteflygtninge m.fl. til

opholdskommunen i Danmark.
Det forventes, at IOM i 2017 vil arrangere transport af 500 kvoteflygtninge, der modtages

efter aftale med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.
Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsa-

gede mindreårige samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de omhandlede uledsagede
mindreårige, jf. udlændingelovens § 56.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)
På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen Ge-

neral Director's Immigration and Services Conference (GDISC).

60. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige
På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaci-

liteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010 om ændring af ud-
lændingeloven og integrationsloven.

70. Modtagelse af tvangsmæssigt hjemsendte
På kontoen kan der afholdes udgifter til bl.a. internationale organisationer og andre landes

myndigheder med henblik på modtagelse i hjemlandet af personer, der ikke udrejser frivilligt,
herunder udgifter forbundet med overnatning og videre transport mv. i forbindelse med ankom-
sten i hjemlandet. Der kan endvidere afholdes udgifter forbundet med øvrige aktiviteter i hjem-
landet i forbindelse med modtagelsen. Af kontoen kan der endvidere ske refusion af Udenrigs-
ministeriets udgifter forbundet med modtagelsen mv.

14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 29,7 36,0 37,6 42,7 38,7 38,7 38,7

10. Registrering og udsendelse af
 asylansøgere mv.

Udgift ................................................... 29,7 36,0 37,6 42,7 38,7 38,7 38,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 29,6 35,7 37,6 42,7 38,7 38,7 38,7
44. Tilskud til personer ....................... 0,2 0,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 20,0

I alt .................................................................................................................................. 20,0
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10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.
Politiet varetager en række opgaver med registrering i forbindelse med asylansøgeres ankomst

til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at
opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes politiets udgifter i forbindelse med sagsbehandlingsfasen og udsendel-
sesfasen, herunder til tolke, transport, hjælpemidler mv. samt honorering af offentlige myndig-
heder, private organisationer, herunder internationale organisationer, og lokale konsulenter mv.,
der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales udgifter til udsendelses-
støtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt.
Bevillingen omfatter desuden udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande
måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på
ministerniveau om udsendelse af asylansøgere.

På kontoen afholdes endvidere rejseudgifter i forbindelse med udsendelser, ophold mv. for
personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn mv., jf. lov nr. 1543 af 21. de-
cember 2010. Kontoen er i forbindelse med finanslovforslaget for 2017 opjusteret med 8,0 mio.
kr. i 2017, 4,6 mio. kr. i 2018, 5.3 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020 som følge af et opdateret
skøn for antal indrejste asylansøgere og forventede udsendelser.

14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 23,4 23,7 23,7 23,7 23,7

10. Reserve
Udgift ................................................... - - 8,2 8,5 8,5 8,5 8,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 8,2 8,5 8,5 8,5 8,5

30. Reserve til styrkelse af sagsbe-
 handlingen

Udgift ................................................... - - 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2

10. Reserve
Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

30. Reserve til styrkelse af sagsbehandlingen
Reserven kan udmøntes til styrkelse af sagsbehandlingen på udlændingeområdet.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1.
Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt §
14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger. Bevilling
kan endvidere udmøntes på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklage-
myndighed mv. 
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14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
Aktivitetsområdet § 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. omfatter dels

udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere og visse andre udlændinge m.fl., dels visse
udgifter i forbindelse med sagsbehandling af asylansøgninger.

Der er i forbindelse med finanslovforslaget for 2017 foretaget en justering af aktivitetsskønnet
og skønnet for sammensætningen af asylansøgere i perioden 2017-2020. I 2017 forventes der på
finanslovforslaget for 2017 et samlet indkvarteringsomfang på 16.357 årspersoner.

A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
Efter udlændingeloven har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering og

underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myn-
dighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for
indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og
sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingestyrelsen
varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2017 forventer Udlændingestyrelsen, at henholdsvis Røde Kors, Kriminalforsorgen, Jam-
merbugt Kommune, Thisted Kommune, Langeland Kommune, Vesthimmerlands Kommune,
Bornholms Regionskommune, Tønder Kommune og Beredskabsstyrelsen vil fungere som ind-
kvarteringsoperatører.

Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang

På visse af de faste indkvarteringssteder, hvor asylansøgerne har et længere ophold, er der
mulighed for, at de indkvarterede selv kan forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsfor-
pligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser af-
holdes af Udlændingestyrelsen, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatø-
rerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over føl-
gende hovedkonti: § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 14.32.02. Ind-
kvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarterings-
området samt § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

Hjemmelsgrundlaget 
Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager ud-

gangspunkt i udlændingelovens § 42 a-m.
Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens §

42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse følger det, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver
indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Røde Kors, kommuner
m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, 1. pkt., får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver an-
søgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af
Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser
eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt.
får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, § 9 b, § 9 c eller § 9 e, ud-
gifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen
til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af

 2017 2018 2019 2020

Indkvarterede i alt (helårspersoner) 16.357 15.695 15.904 16.266
Heraf Dansk Røde Kors Asylafdeling 5.286 5.053 5.127 5.254
Heraf Kriminalforsorgen 1.300 1.300 1.300 1.300
Heraf Kommunale operatører 9.771 9.342 9.477 9.712

Tilgang til indkvarteringssystemet 20.000 15.000 15.000 15.000
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udlændingen, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42
a, stk. 2 fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes
får dækket udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, herunder tilbydes
indkvartering af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af ud-
lændingen. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder ifølge udlændingelovens § 42 a,
stk. 3, dog ikke, 1) hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens
§ 1 eller § 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i
medfør af en opholdstilladelse efter §§ 9-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, 2) hvis udlændingen har indgået
ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, 3) hvis udlændingens
opholdssted ikke kendes, eller 4) hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden
lovgivning. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder dog, uanset om udlændingen har
ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk.
1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e får uanset
§ 42 a, stk. 3, nr. 1., 1. pkt., udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser
dækket af Udlændingestyrelsen i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4 kan Udlændingestyrelsen bestemme, at en ud-
lænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have
dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser.
Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens
eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på eller i
tilknytning til et indkvarteringssted omfattet af § 42 a, stk. 5, såfremt udlændingen har tilstræk-
kelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 10, at Udlændingestyrelsen i visse tilfælde kan
bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante
ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted,
jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt
grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørger-
tillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf.
stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlændingestyrelsen kan bestemme dette, 1) hvis
udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet,
hvortil den pågældende er indkaldt, 2) hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd
over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller
over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, 3) hvis udlændingen ikke
efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Ud-
lændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 3. pkt., eller stk. 9, 1. pkt., 4) hvis udlæn-
dingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34 nævnt foranstaltning, 5) hvis ud-
lændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af
indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller 6) hvis udlændingen er efterlyst af politiet
med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 11 skal Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde
taler imod, bestemme, at en udlænding der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3 ikke får udbetalt
kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvar-
teringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene
får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat
forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarte-
ringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt 1) udlændingen indgiver
ansøgning om asyl og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller 2)
politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40,
stk. 5, 1. pkt.

Af udlændingelovens § 42 b, stk. 14, følger, at hvis en udlænding som har indgivet ansøgning
om asyl oppebærer lønindkomst fra beskæftigelse eller lønnet praktik omfattet af § 14 a eller §
42 g, stk. 2, fradrages denne i kontante ydelser, der udbetales efter reglerne i § 42 b, stk. 1-13.
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Det fremgår af udlændingelovens § 42 b, stk. 15, at bestemmelserne i § 42 b, stk. 1-13, ikke
finder anvendelse for en udlænding, der er flyttet i egen bolig, jf. § 42 k, eller dennes husstand.

Indkvarteringssystemet 
De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne

indkvarteringsoperatører.
I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som pri-

mært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål. An-
neksordningen er under udfasning.

I forbindelse med modtagelsen indkvarteres asylansøgere i et modtagecenter. Efter et kortere
ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter. Personer med
særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end
et opholdscenter. Endelig er der mulighed for indkvartering i egenfinansieret bolig eller at blive
privat indkvarteret. En af betingelserne herfor er, at der er gået mindst seks måneder fra indgivelse
af ansøgningen om asyl. Afviste asylansøgere m.fl., som ikke har ret til at opholde sig i Danmark
og skal udrejse af landet, kan placeres på et særligt udrejsecenter.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som har en særlig
høj personalenormering.

I tilknytning til indkvarteringsstederne kan operatørerne drive skoler og aktivitetshuse, hvor
asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv. Endvidere kan operatørerne indgå aftaler med de
stedlige kommuner med hensyn til, at asylbørnene kan gå i folkeskole. Operatørerne kan inden
for rammerne af operatøraftalerne med Udlændingestyrelsen indgå aftaler med kommuner og
undervisningssteder mv. om tilvejebringelse af undervisningstilbud, f.eks. på AMU-kurser. End-
videre blev der i slutningen af 2013 etableret en puljeordning af to års varighed som følge af lov
nr. 430 af 1. maj 2013, hvor eksterne aktører leverer undervisning og aktivering af asylansøgere
som supplement til de øvrige tilbud om undervisning og aktivering, jf. udlændingelovens § 42 f,
stk. 8.

Røde Kors driver modtage-, omsorgs-, børne- og opholdscentre, Kriminalforsorgen driver
udrejsecentre og Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Lan-
geland Kommune og Tønder Kommune driver opholds- og børnecentre. På en række opholds-
centre bistår Beredskabsstyrelsen indkvarteringsoperatørerne med drift af centrene. Endvidere
driver Bornholms Regionskommune i samarbejde med Røde Kors opholdscentre.

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder
 2017 2018 2019 2020

Indkvarterede i alt (helårspersoner) 16.357 15.695 15.904 16.266

Indkvarteret i asylcentersystemet 14.703 14.139 14.400 14.764

Heraf opholdscentre 11.567 11.645 11.891 12.230

Heraf opholdscentre hovedsagligt indkvarterede afviste
asylansøgere mv. 250 250 250 250

Heraf modtagecentre 1.636 1.124 1.124 1.124

Heraf børnecentre 1.000 950 965 990

Heraf omsorgscentre 150 150 150 150

Heraf annekser 30 0 0 0

Heraf privat indkvarterede 50 0 0 0

Heraf særlige boliger 20 20 20 20

Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af asy-
laftalen af 19. september 2012 1.654 1.556 1.504 1.502

Heraf udrejsecenter 1.300 1.300 1.300 1.300
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Overordnede budgetteringsforudsætninger
En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, jf.

ovenstående tabel, hvor det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager
indkvartering og underhold hele året.

Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Ind-
kvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af nyindrejste asylansøgere, antallet af
forsvindinger, antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Her-
udover bemærkes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper, der blandt andet er afhængig
af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige og familier,
er vanskelig at forudsige.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige
driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen
af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter
der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale der varetager opgaver i forbindelse med un-
derhold og indkvartering samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt
(f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet). I beregningen af en-
hedsudgifterne indgår driftsudgifterne på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssyste-
met, § 14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 14.32.03. Øvrige initiativer
på indkvarteringsområdet og § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr.
person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper, ligesom de
gennemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængig af, om der er tale om en stabil driftssituation
eller en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere
osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i
perioden 2011-2020.

Samlede enhedsudgifter

Bemærkninger: Enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2017 på 16.357 årspersoner .

B. Udgifter i relation til behandling af sager vedrørende udlændinges ophold i Danmark
mv.

Administrationen af den danske udlændingelovgivning varetages i første instans af Udlæn-
dingestyrelsen, der i medfør af udlændingeloven træffer afgørelse om udlændinges adgang til
ophold i Danmark på en lang række områder, herunder i sager om asyl, familiesammenføring,
permanent opholdstilladelse og visum. Flygtningenævnet behandler klager over afgørelser i
asylsager truffet af Udlændingestyrelsen. Udlændingenævnet behandler klager over Udlændinge-
styrelsens afgørelser i sager om bl.a. familiesammenføring og permanent opholdstilladelse. I
særlige tilfælde behandler Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet også opholdssager

Heraf selvstændige boliger mv. 354 256 204 202

(1.000 kr.) 2017-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14.32.01. Drift og tilpasning af
indkvarteringssystemet 66,6 75,1 62,1 72,0 72,4 59,9 68,5 60,8 59,7 58,3
14.32.02. Indkvartering og under-
hold af asylansøgere m.fl. 142,8 125,2 107,6 104,9 105,9 103,0 106,6 103,3 100,2 100,2
14.32.03. Øvrige initiativer på
indkvarteringsområdet  0,1 5,2 15,0 10,3 11,7 16,9 17,2 16,5 16,2
14.32.10. Kontante ydelser mv. til
asylansøgere m.fl. 28,7 28,1 27,9 29,9 29,9 33,7 29,6 28,5 28,3 28,3

Samlede enhedsudgifter 238,1 228,5 202,8 221,8 218,5 208,3 221,6 209,8 204,7 203,0
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vedrørende asylansøgere. Herudover varetager politiet og Dansk Flygtningehjælp en række op-
gaver afledt af Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets afgørelser i asylsager.

Behandlingen af opholdssager efter EU-reglerne, herunder sager om familiesammenføring til
danske statsborgere efter EU-retten, varetages af Statsforvaltningen i 1. instans og med Udlæn-
dingestyrelsen som klageinstans.

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (Driftsbev.)
Kontoen er i forbindelse med finanslovforslaget for 2017 opjusteret med 129,9 mio. kr. i

2017, 228,2 mio. kr. i 2018, 193,1 mio. kr. i 2019 og 208,9 mio. kr. i 2020 som følge af ændret
aktivitetsniveau og forskydninger i sammensætningen af asylansøgerne i indkvarteringssystemet.
Endvidere er kontoen opjusteret med 21,6 mio. kr. i 2017, 12,8 mio. kr. i 2018, 19,9 mio. kr. i
2019 og 19,9 mio. kr. i 2020 i forbindelse med afskaffelse af ordning om indkvartering i selv-
stændige og særlige boliger uden for asylcentersystemet, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016 om
ændring af udlændingeloven. Kontoen er som følge af udmøntning af Aftale mellem regeringen
og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016 opjusteret med
1,3 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020. Midlerne skal anvendes til at styrke
informationsudvekslingen mellem indkvarteringsoperatørerne, Udlændingestyrelsen og kommu-
nerne vedrørende de flygtninge, som overgår til integration bl.a. med henblik på at målrette vi-
siteringen i forhold til flygtningenes kompetencer og beskæftigelsesmulighederne i kommunerne.
Aftalen medfører endvidere en opjustering af kontoen på 8,5 mio. kr. i 2017 og 5,7 mio. kr. årligt
i perioden 2018-2020. Midlerne skal anvendes til at styrke den undervisning og information, som
gives til flygtninge i overgangsfasen fra der meddeles opholdstilladelse til flygtningene boligpla-
ceres i kommunerne. Endelig er kontoen i forbindelse med lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring
af integrationsloven og forskellige andre love opjusteret med 2,8 mio. kr. i 2017, 2,7 mio. kr. i
2018 og 1,6 mio. kr. i 2019. Midlerne skal sikre en mere fleksibel overgivelse af flygtninge til
kommunerne.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoudgiftsbevilling ................................... 574,9 1.044,0 1.076,0 1.121,1 954,6 949,5 949,1

Indtægt ......................................................... 1,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udgift ........................................................... 499,1 712,3 1.076,5 1.121,6 955,1 950,0 949,6

Årets resultat ............................................... 77,1 332,0 -  - - - -

10. Husleje og ejendomsudgifter
Udgift .................................................... 119,8 149,5 287,9 291,0 255,3 250,8 252,9
Indtægt .................................................. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

20. Bygningsmæssig drift og vedli-
 geholdelse mv.

Udgift .................................................... 140,8 187,9 402,5 169,2 148,4 145,7 147,0

30. Øvrige driftsudgifter relateret til
drift af indkvarteringssystemet
Udgift .................................................... 64,8 105,0 242,6 501,0 423,6 419,2 418,8

40. Tilpasninger af indkvarteringssy-
 stemet

Udgift .................................................... 141,2 221,7 119,3 98,7 77,9 83,6 80,7

50. Opretholdelse af fysisk bered-
 skab

Udgift .................................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

60. Diverse indtægter og udgifter
Udgift .................................................... 32,6 48,2 34,0 61,2 49,4 50,2 49,7
Indtægt .................................................. 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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70. Besparelser i centersystemet
Udgift .................................................... - - -10,3 - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag
På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarte-

ringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne
samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter for-
bundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven, jf.
LBK nr. 412 af 9. maj 2016 med senere ændringer. Udlændingestyrelsen træffer endvidere af-
gørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven, jf. LBK nr.
1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på ind-
kvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Opgaver Mål
Tilvejebringelse af indkvarte-
ringssteder

Udlændingestyrelsen stiller bygninger til rådighed for ind-
kvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere m.fl.

Drift og vedligehold af ejen-
domsportefølje

Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i
samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gen-
nemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt afhol-
delse af udgifter til energi mv. 

Tilpasning af indkvarteringssyste-
met og opretholdelse af fysisk
beredskab

Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med
ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk
beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til ind-
kvarteringssystemet.

Mio. kr. (2017-pl) R R B F BO1 BO2 BO3
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Udgift i alt ............................................. 513,7 721,4 1.082,9 1.121,6 955,1 950,0 949,6

1. Tilvejebringelse af indkvarteringsste-
der .................................................... 123,3 151,4 286,5 291,0 255,3 250,8 252,9

2. Drift og vedligehold af ejendomspor-
tefølje ............................................... 245,1 345,4 675,9 731,4 621,4 615,1 615,5

3. Tilpasning af indkvarteringssystemet
og opretholdelse af fysisk beredskab 145,3 224,6 120,5 99,2 78,4 84,1 81,2

http://www.nyidanmark.dk
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt .............................................. 1,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

6. Øvrige indtægter .................................... 1,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Bemærkninger: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingestyrelsens
omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter
På underkontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften

af indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til ejendomsskat for de af Ud-
lændingestyrelsen lejede og ejede arealer og bygninger samt udgifter til indkvartering i særlige
boliger.

20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.
På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligehol-

delse af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært ind-
kvarteringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdel-
sesarbejder efter aftale med Udlændingestyrelsen. Faldet i udgiftsniveauet på underkontoen
skyldes primært, at visse udgifter nu bogføres på underkonto 30.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet
På underkontoen afholdes udgifter til energi, renovation mv. forbundet med driften af ind-

kvarteringssystemet. Endvidere afholdes der over kontoen udgifter til transport af asylansøgere i
forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sundhedsbetjening, deltagelse i møder med myndighe-
derne mv. samt udgifter til vagtbemanding og catering på visse af indkvarteringscentrene.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I for-

bindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes udgifter til udrustning af disse samt visse
ombygningsmæssige udgifter mv. i relation til åbningerne. Ydermere afholdes udgifter i forbin-
delse med afvikling af centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved even-
tuelt frikøb fra lejekontrakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder
ekstraordinære personaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fra-
flytning af centre. Endvidere afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav ka-
pacitetsudnyttelse i indkvarteringssystemet. Endelig afholdes på kontoen udgifter til renter og
afskrivninger i forbindelse med større byggeprojekter samt Udlændingestyrelsens bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab
På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med

kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter
På kontoen afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering

af voksentøjpakker mv.
På underkontoen oppebæres indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som

kommunerne har overtaget ansvaret for. Udlændingestyrelsen kan således efter anmodning fra
integrationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et
indkvarteringssted indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden ind-
kvartering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende ind-
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kvarteret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på
grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Desuden afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Røde Kors. Endelig af-
holdes udgifter i forbindelse med styrkelse af informationsudvekslingen mellem indkvarterings-
operatørerne, Udlændingestyrelsen og kommunerne med henblik på at målrette boligplaceringen
af flygtninge i kommunerne samt udgifter i forbindelse med styrkelse af den undervisning og
information, som gives til flygtninge i overgangsfasen fra der meddeles opholdstilladelse til
flygtningene boligplaceres i kommunerne.

På kontoen er der afsat 10 mio. kr. årligt til en puljeordning vedrørende styrkede pædagogiske
tilbud til børn og unge i asylsystemet, 6,5 mio. kr. årligt til bemandede børnerum til pasning af
børn under asylsamtalen samt 2,0 mio. kr. årligt til en opsøgende indsats med henblik på sund-
hedsscreening af asylansøgere.

70. Besparelser i centersystemet
Underkontoen er oprettet i medfør af Asylaftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder

for asylansøgerne mellem den daværende regering (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance af
19. september 2012. Budgetreguleringen vedrører forventede besparelser i centersystemet som
følge af asylaftalen.

Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af Udlændingeloven, er asylansøgeres adgang
til indkvartering i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentrene afskaffet. Som følge heraf
er budgetreguleringen i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 tilbagerullet.

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 8)
På denne konto afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er

omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse.
Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i til-

knytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundheds-
mæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således
at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er der indarbejdet et finansieringsbidrag i form
af en negativ budgetregulering på 13 mio. kr. årligt som følge af Aftale mellem regeringen, So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om stren-
gere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste af 15. juni 2016.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er der indarbejdet en negativ budgetregulering
på 100 mio. kr. årligt som følge af en analyse af indkvarteringsområdet. Budgetreguleringen
forventes udmøntet i forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2017.

Endvidere er kontoen i forbindelse med finanslovforslaget for 2017 opjusteret med 301,8
mio. kr. i 2017, 521,2 mio. kr. i 2018, 460,8 mio. kr. i 2019 og 521,6 mio. kr. i 2020 som følge
af ændret aktivitetsniveau og forskydninger i sammensætningen af asylansøgere i indkvarte-
ringssystemet.

Bevillings- og budgetteringsprincipper
Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret

på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarte-
rede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på
indkvarteringsstederne.
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 724,8 1.041,8 1.851,4 1.743,2 1.621,0 1.594,1 1.630,0

10. Opholdscentre
Udgift ................................................... 263,2 402,4 719,6 702,1 696,2 707,4 727,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 263,2 402,4 719,6 702,1 696,2 707,4 727,1

15. Opholdscentre - hovedsageligt
indkvarterede afviste asylansø-

 gere mv.
Udgift ................................................... - 41,3 31,7 18,0 18,0 16,7 16,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 41,3 31,7 18,0 18,0 16,7 16,7

20. Omsorgscentre
Udgift ................................................... 33,3 21,1 28,9 29,2 29,1 28,6 28,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 33,3 21,1 28,9 29,2 29,1 28,6 28,6

30. Modtagecentre
Udgift ................................................... 202,7 180,5 267,9 233,8 167,2 167,2 167,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 202,7 180,5 267,9 233,8 167,2 167,2 167,2

35. Udrejsecentre
Udgift ................................................... - 21,5 26,9 87,5 87,5 85,7 85,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 21,5 26,9 87,5 87,5 85,7 85,7

40. Børnecentre
Udgift ................................................... 90,5 214,2 398,3 455,1 432,4 401,6 412,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 90,5 214,2 398,3 455,1 432,4 401,6 412,0

50. Fremrykket danskundervisning
Udgift ................................................... 43,9 39,9 71,5 51,0 38,5 30,9 30,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 43,9 39,9 71,5 51,0 38,5 30,9 30,9

60. Særlige social- og sundhedsydel-
 ser

Udgift ................................................... 87,0 112,2 291,6 266,7 255,2 258,6 264,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 87,0 112,2 291,6 266,7 255,2 258,6 264,4

70. Ledsagede uledsagede mindre-
 årige

Udgift ................................................... 4,2 8,7 15,0 12,8 9,9 10,4 10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,2 8,7 15,0 12,8 9,9 10,4 10,4

80. Reserve vedrørende styrkede fri-
tids- og undervisningstilbud
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

85. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - - -13,0 -13,0 -13,0 -13,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - -13,0 -13,0 -13,0 -13,0

86. Budgetregulering som følge af
analyse af indkvarteringsområdet
Udgift ................................................... - - - -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på ind-
kvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).
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Virksomhedsoversigt:
  R R R R R B F
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A. Hovedformål
(mio. kr.)        

1. Opholdscentre 116,4 139,8 231,4 271,0 408,0 724,0 702,1

1.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde 22,6 28,0 45,5 50,4 78,0 142,7 121,2

1.2 Tilkøbskoordi-
nation - - - - 38,6 70,9 60,3

1.3 Almen sund-
hedsbetjening 20,2 24,9 40,6 49,5 74,9 137,3 116,8

1.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 3,2 4,3 7,8 8,5 12,3 20,1 24,8

1.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge 47,4 55,1 92,6 101,6 103,7 167,5 227,2

1.6 Legestuetilbud 2,8 3,3 7,2 8,8 15,1 24,8 29,2

1.7 Undervisning
og aktivering af
voksne 20,2 24,2 37,7 52,2 85,4 160,7 122,6

2. Opholdscentre
- hovedsageligt
indkvarteret afvi-
ste asylansøgere
mv. 57,1 65,9 57,3 42,4 41,9 31,9 18,0

2.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde 27,1 31,0 27,1 20,2 11,7 9,1 4,5

2.2 Tilkøbskoordi-
nation - - - - 3,3 2,5 1,3

2.3 Almen sund-
hedsbetjening 7,7 8,9 7,4 4,9 6,3 4,8 2,4

2.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 0,9 1,1 1,3 0,7 1,2 0,8 0,6

2.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge 12,5 14,4 12,6 9,1 11,8 8,2 6,1

2.6 Legestuetilbud 0,7 1,0 0,9 1,1 1,4 1,0 0,7

2.7 Undervisning
og aktivering af
voksne 8,2 9,5 8,0 6,4 6,2 5,5 2,4

3. Omsorgscentre 31,7 31,9 30,0 34,2 21,5 29,0 29,2

3.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde 16,9 16,5 16,1 16,4 10,6 14,2 14,2

3.2 Tilkøbskoordi-
nation - - - - 0,6 0,7 0,8
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3.3 Almen sund-
hedsbetjening 11,0 10,6 10,4 12,9 6,8 9,1 9,1

3.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2

3.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge 2,4 3,4 2,1 2,8 1,7 2,6 2,6

3.6 Legestuetilbud 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6

3.7 Undervisning
og aktivering af
voksne 0,9 0,9 1,0 1,3 1,3 1,7 1,7

4. Modtagecentre 98,3 113,9 107,4 123,5 183,0 269,4 233,8

4.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde 33,2 38,0 33,2 24,8 36,3 62,8 51,6

4.2 Tilkøbskoordi-
nation - - - - 5,8 10,0 8,2

4.3 Almen sund-
hedsbetjening 9,5 10,9 9,2 6,1 11,2 19,3 15,9

4.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 1,1 1,4 1,6 0,8 1,8 1,9 3,1

4.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge 15,3 17,6 15,4 11,1 17,0 17,9 30,9

4.6 Legestuetilbud 0,9 1,2 1,1 1,3 1,7 1,8 3,0

4.7 Undervisning
og aktivering af
voksne 10,1 11,6 9,9 7,9 12,3 24,4 17,3

4.8 Modtagefunk-
tion og medicinsk
screening 25,3 29,7 32,5 69,2 93,4 115,6 92,5

4.9 Asylansøger-
kursus 2,9 3,5 4,5 2,3 3,5 15,7 11,3

5. Udrejsecentre 57,1 65,9 57,3 42,4 21,7 27,0 87,5

5.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde 27,1 31,0 27,1 20,2 11,5 12,6 41,0

5.2 Tilkøbskoordi-
nation - - - - 1,8 2,0 6,5

5.3 Almen sund-
hedsbetjening 7,7 8,9 7,4 4,9 3,7 3,9 12,6

5.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 0,9 1,1 1,3 0,7 - 0,5 0,8

5.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge 12,5 14,4 12,6 9,1 - 2,6 8,9

5.6 Legestuetilbud 0,7 1,0 0,9 1,1 - 0,3 0,9
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5.7 Undervisning
og aktivering af
voksne 8,2 9,5 8,0 6,4 4,7 5,1 16,8

6. Børnecentre 145,9 88,2 63,3 93,0 217,2 400,7 455,1

6.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde 103,4 64,3 46,0 65,2 145,0 267,4 295,8

6.2 Tilkøbskoordi-
nation - - - - 2,4 4,5 5,0

6.3 Almen sund-
hedsbetjening 4,0 2,5 1,8 2,4 5,3 9,8 10,8

6.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 4,9 3,3 2,3 3,3 6,4 12,0 14,1

6.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge 32,0 16,7 12,2 20,2 38,8 71,3 99,8

6.6 Legestuetilbud - - - - 0,1 0,3 -

6.7 Undervisning
og aktivering af
voksne 1,6 1,4 1,0 1,9 19,2 35,4 29,6

7. Fremrykket
danskundervis-
ning 8,5 11,7 16,5 45,2 40,5 71,9 51,0

8. Særlige social
og sundhedsydel-
ser 99,6 113,5 99,3 89,5 113,7 293,4 266,7

9. Ledsagede
uledsagede min-
dreårige 5,9 1,4 2,2 4,3 8,8 15,1 12,8

10. Opkvalifice-
ringsforløb - - - - - - -

11. Reserve ved-
rørende styrkede
fritids- og under-
visningstilbud - - - - - - -

12. Effektiviserin-
ger i indkvarte-
ringssystemet - - - - - - -

13. Budgetregule-
ring -13,0

14. Budgetregule-
ring som følge af
analyse af ind-
kvarteringsområ-
det -100,0

Udgifter i alt 620,5 632,2 664,7 745,5 1.056,3 1.862,4 1.743,2

  R R R R R B F
B. Aktiviteter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Opholdscentre        
1.1 Indkvartering
og socialt net-
værksarbejde 1.730 2.195 3.675 4.937 7.568 14.138 12.021
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1.2 Tilkøbskoordi-
nation - - - 0 7.568 14.138 12.021

1.3 Almen sund-
hedsbetjening 1.730 2.195 3.675 4.937 7.568 14.138 12.021

1.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 409 549 1.028 1.139 1.672 2.786 3.440

1.5 Undervisning
og fritidstilbud til
børn og unge 234 277 478 538 830 1.372 1.862

1.6 Legestuetilbud 80 97 214 248 354 592 696

1.7 Undervisning
og aktivering af
voksne 1.355 1.672 2.671 3.833 5.954 11.445 8.733

2. Opholdscentre - ho-
vedsageligt indkvarte-
ret afviste asylansøgere
mv.

   

2.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de 664 780 696 566 638 500 250

2.2 Tilkøbskoordina-
tion - - - - 638 500 250

2.3 Almen sundheds-
betjening 664 780 696 566 638 500 250

2.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 114 146 128 102 161 113 79

2.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge 61 72 65 50 75 53 39

2.6 Legestuetilbud 21 30 26 20 33 23 17

2.7 Undervisning og
aktivering af voksne 555 655 579 469 481 391 173

3. Omsorgscentre        

3.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de 150 150 150 150 110 150 150

3.2 Tilkøbskoordina-
tion - - - - 110 150 150

3.3 Almen sundheds-
betjening 150 150 150 150 110 150 150

3.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 33 35 25 28 21 31 34

3.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge 12 17 11 15 11 17 17

3.6 Legestuetilbud 10 6 7 7 4 6 8

3.7 Undervisning og
aktivering af voksne 66 66 76 103 89 120 118

4. Modtagecentre        



§ 14.32.02. 75

4.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de 814 956 853 694 1.127 1.989 1.636

4.2 Tilkøbskoordina-
tion - - - - 1.127 1.989 1.636

4.3 Almen sundheds-
betjening 814 956 853 694 1.127 1.989 1.636

4.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 139 179 156 125 240 268 434

4.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge 75 89 79 62 137 147 253

4.6 Legestuetilbud 26 37 32 25 40 43 72

4.7 Undervisning og
aktivering af voksne 680 803 710 574 904 1.744 1.231

Indrejseafhængige
ydelser     -   

4.8 Modtagefunktion
og medicinsk scree-
ning 5.004 6.001 6.608 14.091 20.083 25.000 20.000

4.9 Asylansøgerkur-
sus 3.534 4.240 5.539 3.025 4.772 20.030 14.434

5. Udrejsecentre        

5.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de 664 780 696 566 86 400 1.300

5.2 Tilkøbskoordina-
tion - - - - 86 400 1.300

5.3 Almen sundheds-
betjening 664 780 696 566 86 400 1.300

5.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 114 146 128 102 0 69 105

5.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge 61 72 65 50 0 17 57

5.6 Legestuetilbud 21 30 26 20 0 8 21

5.7 Undervisning og
aktivering af voksne 555 655 579 469 86 366 1.199

6. Børnecentre        

6.1 Indkvartering og
socialt netværksarbej-
de 296 204 148 216 438 904 1.000

6.2 Tilkøbskoordina-
tion - - - - 438 904 1.000

6.3 Almen sundheds-
betjening 296 204 148 216 5 904 1.000

6.4 Forebyggende
sundhedsordninger
for børn og unge 284 204 143 182 375 795 936
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6.5 Undervisning og
fritidstilbud til børn
og unge 153 84 62 103 229 456 639

6.6 Legestuetilbud - - - 1 2 6 0

6.7 Undervisning og
aktivering af voksne 107 101 72 107 195 421 352

7. Fremrykket dan-
skundervisning 4.318 5.064 6.218 7.111 9.966 18.081 16.357

8. Særlige social- og
sundhedsydelser 38 10 13 30 61 109 92

9. Ledsagede uled-
sagede mindreårige - - - - - - -

10. Opkvalifice-
ringsforløb - - - - - 18.081 16.357

11. Reserve vedrø-
rende styrkede fri-
tids- og undervis-
ningstilbud 4.318 5.064 6.218 7.111 9.966 18.081 16.357

12. Effektiviseringer
i indkvarteringssy-
stemet 4.318 5.064 6.218 7.111 9.966 18.081 16.357

13. Budgetregule-
ring -

14. Budgetregule-
ring som følge af
analyse af indkvar-
terings-området -

 R R R R R B F
C. Enhedsudgifter
(1.000 kr.)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Opholdscentre 67,3 63,7 63,0 54,9 53,9 51,2 58,4

2. Opholdscentre -
hovedsageligt ind-
kvarteret afviste
asylansøgere mv. 86,0 84,5 82,3 74,9 65,7 63,8 72,0

3. Omsorgscentre 211,3 212,7 200,0 228,0 195,5 193,3 194,7

4. Modtagecentre        
4.1 Indkvarteringsaf-
hængige enhedsud-
gifter (4.1-4.7) 86,1 84,4 82,5 74,9 76,4 69,4 79,5

4.2 Indrejseafhængige
enhedsudgifter (4.8-
4.9) 5,6 5,5 5,6 5,1 4,8 5,3 5,2

5. Udrejsecentre 86,0 84,5 82,3 74,9 252,3 67,5 67,3

6. Børnecentre 492,9 432,4 427,7 429,8 495,9 443,3 455,1

7. Fremrykket dan-
skundervisning 10,1 10,8 10,4 10,1 5,3 5,5 5,5

8. Særlige social og
sundhedsydelser 23,1 22,4 16,0 12,6 11,4 16,2 16,3

9. Ledsagede uled-
sagede mindreårige 155,3 140,0 169,2 141,7 144,3 138,5 138,7
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10. Opholdscentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde,
tilkøbskoordination, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge,
undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af
voksne.

Takster for ydelser på opholdscentre i 2017

15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et opholdscenter, hvor der hovedsageligt er indkvarteret afviste asylansøgere mv.
Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på
et opholdscenter, hvor der hovedsageligt er indkvarteret afviste asylansøgere mv. Endvidere om-
fatter ydelserne tilkøbskoordination, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger
for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning
og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015
til 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.

10. Opkvalifice-
ringsforløb - - - - - - -

11. Reserve vedrø-
rende styrkede fri-
tids- og undervis-
ningstilbud - - - - - - 0,0

12. Effektiviseringer
i indkvarteringssy-
stemet - - - - - - -

13. Budgetregule-
ring -

14. Budgetregule-
ring som følge af
analyse af indkvar-
teringsområdet -

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige) 10.089
Tilkøbskoordination (0- årige) 5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige) 9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige) 7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige) 122.030
Legestuetilbud (3-5 årige) 41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige) 14.038
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Takster for ydelser på opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere i 2017

20. Omsorgscentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale
netværksarbejde, legestuetilbud samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgs-
center. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, forebyggende sundhedsordninger for
børn og unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt undervisning og aktivering af
voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015
til 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2017

30. Modtagecentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et modtagecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale
netværksarbejde, der tilbydes på et modtagecenter. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordi-
nation, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervis-
ning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl.,
herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus (asylansøgerkursus) mv.

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige) 18.035
Tilkøbskoordination (0- årige) 5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige) 9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige) 7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige) 156.211
Legestuetilbud (3-5 årige) 41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige) 14.038

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige) 94.469
Tilkøbskoordination (0- årige) 5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige) 60.469
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige) 7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige) 156.211
Legestuetilbud (3-5 årige) 80.211
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige) 14.038
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Takster for ydelser på modtagecentre i 2017

35. Udrejsecentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale
netværksarbejde, der tilbydes på et udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordina-
tion, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning
og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015-
2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Takster for ydelser på udrejsecentre i 2017

40. Børnecentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et børnecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale
netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og
unge, samt undervisning og aktivering af voksne, der tilbydes på et center for uledsagede min-
dreårige. Endvidere omfatter ydelserne tilkøbskoordination, undervisning og fritidstilbud til børn
og unge samt legestuetilbud.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015
til 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015. På grund af mulighed for adgang til deltagelse i 10.
klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere, er taksten til undervisning og
aktivering af voksne (17-årige) forhøjet i perioden 2015-2018, jf. aftale om finansloven for 2015.

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige) 31.544
Tilkøbskoordination (0- årige) 5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige) 9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige) 7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige) 122.030
Legestuetilbud (3-5 årige) 41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige) 14.038

Kr. pr. tilgang

Modtagefunktion og medicinsk screening
(0- årige) 4.423
Asylansøgerkursus (17- årige) 786

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige) 31.554
Tilkøbskoordination (0- årige) 5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige) 9.712
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige) 7.207
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige) 156.211
Legestuetilbud (3-5 årige) 41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige) 14.038
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Takster for ydelser på børnecentre i 2017

50. Fremrykket danskundervisning
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremryk-

kede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som
stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra
børnepasning på asylcentrene i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende
opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2017

60. Særlige social- og sundhedsydelser
På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere

m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden behandling
eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behand-
lingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner
mv.

Budgetteret omkostning for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2017

70. Ledsagede uledsagede mindreårige
På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilby-

des til ledsagede uledsagede mindreårige.

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige) 295.799
Tilkøbskoordination (0- årige) 5.014
Almen sundhedsbetjening (0- årige) 10.831
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige) 15.096
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige) 156.211
Legestuetilbud (3-5 årige) 41.935
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige) 84.082

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb

Fremrykket danskundervisning 5.498

Kr. pr. helårsperson

Opholdscentre (0- årige) 15.859

Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede
afviste asylansøgere (0- årige) 17.534

Omsorgscentre (0- årige) 17.534

Modtagecentre (0- årige) 17.534

Udrejsecentre (0- årige) 17.534

Børnecentre (0- årige) 17.534
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Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2017

80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud
På kontoen er afsat en reserve i 2017 og 2018 til delvis finansiering af adgang til deltagelse

i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt af øgede fritidstilbud
til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecentre samt opholdscentre med
hovedsagligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale om finansloven for 2015. Reserven
forventes anvendt fuldt ud i 2017 og 2018.

85. Budgetregulering
Underkontoen er oprettet i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 og omfatter en ne-

gativ budgetregulering på 13 mio. kr. årligt som følge af Aftale om strengere kontrol med ud-
lændinge på tålt ophold og kriminelle udviste mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016.

86. Budgetregulering som følge af analyse af indkvarteringsområdet
Der er i 2017 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 100 mio. kr. som følge af en

analyse af indkvarteringsområdet. Budgetreguleringen forventes udmøntet på relevante konti på
ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er oprettet i medfør af Aftale om øget fokus på udrejse og nye muligheder for

asylansøgerne mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten og Liberal Alliance af 19.
september 2012. Udlændingestyrelsens udgifter i forbindelse med sagsbehandling mv. som følge
af asylaftalen er indbudgetteret på § 14.31.01.50. Asylansøgeres udflytning og adgang til ar-
bejdsmarkedet.

Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af Udlændingeloven er asylansøgeres adgang
til indkvartering i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentrene afskaffet. Som følge heraf
er kontoen i forbindelse med finanslovforslaget for 2017 nedjusteret med 49,0 mio. kr. i 2017,
38,8 mio. kr. i 2018, 49,2 mio. kr. i 2019 og 49,2 mio. kr. i 2020.

Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det
Konservative Folkeparti, Liberal Alliance om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik af
13. november 2015 samt lov nr. 1273 af 20. november 2015 om ændring af udlændingeloven,
er kontoen i forbindelse med finanslovforslaget for 2017 opjusteret med 117,2 mio. kr. i 2017,
117,7 mio. kr. i 2018, 117,2 mio. kr. i 2019 og 121,2 mio. kr. i 2020 til etablering og drift af
udrejsecentre.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 104,4 101,1 209,7 276,8 270,4 263,2 263,2

10. Udflytning fra asylcentre
Udgift ................................................... 31,7 40,8 74,1 25,3 18,5 11,7 11,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 31,3 40,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,4 0,0 74,1 25,3 18,5 11,7 11,7

20. Styrkede undervisnings- og akti-
 veringstilbud

Udgift ................................................... 34,1 14,2 31,7 31,2 31,2 31,2 31,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 29,1 14,2 31,7 31,2 31,2 31,2 31,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,9 0,0 - - - - -

Kr. pr. helårsperson

Socialt netværksarbejde (0-17 årige) 138.696
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30. Styrkede tilbud til børne- og un-
 gegruppen

Udgift ................................................... 24,3 21,6 27,1 26,8 27,2 26,8 26,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 24,3 21,6 27,1 26,8 27,2 26,8 26,8

40. Styrket rådgivning
Udgift ................................................... 11,7 14,8 18,9 18,5 18,5 18,5 18,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 11,7 14,8 18,9 18,5 18,5 18,5 18,5

50. Mere målrettet indkvartering af
 asylansøgere

Udgift ................................................... 2,6 9,6 57,9 175,0 175,0 175,0 175,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,6 9,6 53,1 170,5 170,5 170,5 170,5
26. Finansielle omkostninger .............. - - 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 108,3

I alt .................................................................................................................................. 108,3

10. Udflytning fra asylcentre
På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje,

ejendomsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til
særlige boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn. Ordningen er under udfasning. Tilsva-
rende afholdes udgifter til dækning af administrative udgifter mv. i relation til personer, som bor
i egenfinansieret bolig.

Ydermere afholdes udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter,
koordinering af udbetaling af kontante ydelser mv.

20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud
På underkontoen afholdes udgifter til styrkelse af danskundervisningstilbuddet for primært

voksne asylansøgere i sagsbehandlingsfasen samt udgifter til asylansøgerkurset, jf. bekendtgørelse
nr. 438 af 1. maj 2013. Ydermere afholdes udgifter til den sprogundervisning, der gives i den
afsluttende fase efter endeligt afslag på asyl, for at styrke den enkeltes muligheder for at begå sig
sprogligt i hjemlandet efter tilbagevenden dertil.

Der afholdes endvidere udgifter forbundet med styrkelse af voksne asylansøgeres muligheder
for at deltage i eksterne undervisnings- og aktiveringstilbud, f.eks. tilbud om undervisning på
produktionsskoler eller deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Som led i styr-
kelsen af aktiverings- og undervisningstilbuddene indgår en puljeordning, hvor eksterne aktører
inddrages i forbindelse med gennemførelse af tilbud til asylansøgere. I projekterne lægges vægt
på danske værdier og kulturelle forhold, fx ligestilling, demokrati og sociale netværk både i det
private og det offentlige rum og på arbejdsmarkedet. Aktiviteterne kan omfatte undervisning i
kendskab til indslusning på arbejdsmarkedet, afklaring af egne kompetencer med henblik på
selvforsørgelse i Danmark eller i hjemlandet, sportsaktiviteter eller mere generelle tværkulturelle
aktiviteter. Desuden kan der sættes fokus på projekter, hvor asylansøgerne har medindflydelse
på projektets konkrete udformning.
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30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen
På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn

i alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt
udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med
et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at
tilbyde børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et
eksternt børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.

Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vejled-
ning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

40. Styrket rådgivning
På underkontoen afholdes udgifter i forbindelse med rådgivning af afviste asylansøgere om

mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet. Rådgivningen forudsættes varetaget
eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer.

50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere
På underkontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med

henblik på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyan-
komne asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe
af asylansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i udrejsecentre,
hvor deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støt-
tes.

14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til asylansøgeres frivillige tilbagevenden til hjemlandet, jf. akt

109 af 19. marts 2015. Udgifterne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og trans-
portudgifter. Hertil kommer udgifter til administration mv. hos Den Internationale Organisation
for Migration (IOM), som arrangerer hjemrejserne. Ordningen er ophørt.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 6,4 15,0 - - - - -

10. Støtteordning for asylansøgere
Udgift ................................................... 6,4 15,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 6,4 -0,2 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 15,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,7

I alt .................................................................................................................................. 6,7



84 § 14.32.04.10.

10. Støtteordning for asylansøgere
Jf. akt 109 af 19. marts 2015 afholdes udgifter til asylansøgeres frivillige tilbagevenden til

hjemlandet. Udgifterne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og transportudgifter.
Hertil kommer udgifter til administration mv. hos Den Internationale Organisation for Migration
(IOM), som arrangerer hjemrejserne. Ordningen er ophørt.

14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)
På denne hovedkonto afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbe-

tales som led i udmøntningen af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (i medfør af ud-
lændingelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelser, forsørgertillæg og
tillægsydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på
et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift, og som derfor ikke får udbetalt grund-
ydelse. Endelig afholdes udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet, som er
fastsat i bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2005 om udlevering af naturalieydelser til
asylansøgere m.fl., jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 13.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.
Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere

perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillægsydelsen bagudbetales hver 14. dag
og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillægs-
ydelsen udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsope-
ratøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillægsydelser for det antal dage i den for-
udgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt
kontrakten i mindre end halvdelen af perioden udbetales tillægsydelsen ikke medmindre særlige
grunde taler herfor. Som følge af lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven
er de kontante ydelser nedjusteret med 10 pct. I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er
kontoen derfor nedjusteret med 40,8 mio. kr. i årene 2017 og 2018 og med 30,6 mio. kr. i årene
2019 og 2020.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2017 er kontoen endvidere opjusteret med 28,3 mio.
kr. i 2017, 101,2 mio. kr. i 2018, 72,6 mio. kr. i 2019 og 82,8 mio. kr. i 2020 som følge af et
opdateret skøn for antallet af asylansøgere.

Budgetteringsforudsætninger 
Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af ind-

rejste og antallet af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, dels af
fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype, og dels af fordelingen på
civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 202,2 288,2 596,0 483,5 447,3 450,8 461,0

10. Grundydelser til asylansøgere
Udgift ................................................... 85,5 124,8 214,8 197,8 192,6 195,6 201,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 85,5 124,8 214,8 197,8 192,6 195,6 201,3

20. Forsørgertillæg til asylansøgere
Udgift ................................................... 31,9 46,0 81,8 71,3 67,7 68,3 70,2
44. Tilskud til personer ....................... 31,9 46,0 81,8 71,3 67,7 68,3 70,2

30. Tillægsydelser til asylansøgere
Udgift ................................................... 34,4 50,3 150,4 115,9 103,7 103,4 105,7
44. Tilskud til personer ....................... 34,4 50,3 150,4 115,9 103,7 103,4 105,7

40. Naturalieydelser til asylansøgere
Udgift ................................................... 0,7 0,6 1,1 1,7 2,5 2,7 2,8
44. Tilskud til personer ....................... 0,7 0,6 1,1 1,7 2,5 2,7 2,8
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50. Naturalieydelser i modtagesyste-
 met

Udgift ................................................... 49,7 66,5 147,9 96,8 80,8 80,8 81,0
44. Tilskud til personer ....................... 49,7 66,5 147,9 96,8 80,8 80,8 81,0

10. Grundydelser til asylansøgere
På denne konto afholdes udgifter til grundydelser til voksne asylansøgere omfattet af Ud-

lændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende
39,83 kr. pr. dag, mens taksten for enlige er 50,31 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af
cafeterieordning på et modtage- eller udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere
På denne konto afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er om-

fattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på et modtage- eller ud-
rejsecenter med cafeteriedrift ydes der forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie, mens der ved
indkvartering på et opholdscenter, samt for asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller
udrejsecenter med selvhushold, ydes forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie samt nedsat
forsørgertillæg til barn 3 og 4.

Forsørgertaksten udgør:
For asylansøgere i den indledende fase udgør forsørgertaksten 58,70 kr. pr. barn pr. dag for

de første to børn og 41,93 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.
For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-

handling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53
b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 50,31 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 41,93 kr. pr.
barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 79,65
kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 41,93 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk.
11 og 12, udgør forsørgertaksten 50,31 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 41,93 kr. pr.
barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordningen på et modtage- eller udrejsecenter, udgør
forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,39 kr. pr. barn pr.
dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 29,36
kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-
handling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til for-
sørgertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg,
hvis de er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

30. Tillægsydelser til asylansøgere
På denne konto afholdes udgifter til tillægsydelser til asylansøgere omfattet af Udlændinge-

styrelsens underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelser er betinget af, at asylansø-
geren har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse
til asylansøgere i den indledende fase er 8,39 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere
i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 29,36 kr. pr. dag.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-
handling efter åbenbart grundløs haste-procedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til til-
lægsydelse.
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Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.

40. Naturalieydelser til asylansøgere
På denne konto afholdes udgifter til naturalieydelser til asylansøgere og afviste asylansøgere

omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn
under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form
af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 10,93 kr. pr.
person pr. dag.

50. Naturalieydelser i modtagesystemet
På denne konto afholdes primært udgifter til naturalieydelser i modtagesystemet til asylan-

søgere omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes udgifter til
tilvejebringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter,
hvor der er cafeteriedrift. Taksten for kostindkøb er 57,84 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes
udgifter til hygiejnepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på et modtage-
eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift. Taksten for denne hygiejnepakke er 137,30 kr. pr.
person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke eller en babytøj-
spakke samt en hygiejnepakke pr. indrejst asylansøger. Taksten for tøjpakken er 1.703,34 kr. pr.
person, taksten for babytøjspakken er 3.406,68 kr. pr. indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder,
mens taksten for hygiejnepakken er 137,30 kr. pr. person. Herudover afholdes udgifter til baby-
tøjspakker, som udleveres til børn født i indkvarteringssystemet. Taksten for en babytøjspakke
er 3.406,68 kr. pr. barn. Endelig afholdes der udgifter til børnetøjspakke, der udleveres til visse
børn op til 18 år. Taksten for børnetøjspakken er 800,65 kr. pr. barn pr. seks måneder.
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Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

14.51. Alment boligbyggeri
Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene fa-

milieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning
til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale ak-
tiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger
Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og be-

boerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne siden d. 1. januar
1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet
dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der
ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra d. 1. januar 1999 blev der gennemført en mere fleksibel finansiering af det
almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån blev således erstattet af
en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånetype. Beboerbe-
talingen blev samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold
til anskaffelsessummen.

I perioden fra 2000 til 2012 skete finansieringen med realkreditlån med årlig rentetilpasning
og en løbetid på 30 år. I 2013 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån. I
2014 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Fra og med
2015 sker finansieringen igen med 30-årige fastforrentede lån.

Fra d. 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for
alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt
støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra d. 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og
friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219
af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om
friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LB nr. 1261 af 15. no-
vember 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri æn-
dredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal
garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct.
af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til fi-
nansiering af nybyggeri.

Med virkning fra d. 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetaling vedrørende lånet reduceret
fra 3,4 pct. til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene
boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010
og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LB nr. 1082 af 14. november 2012 (Fi-
nansieringsreform for alment nybyggeri). Samtidig blev den løbende regulering af beboerbeta-
lingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens reguleringen sker med
75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og bebo-
erbetaling, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyg-
gerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 pct. til 7 pct. af anskaf-
felsessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbelø-
bet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større
kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbeløbet
som følge af skærpede energikrav.

Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 pct. fra d. 1. juli 2012 og udgør til
og med 2018 10 pct. af anskaffelsessummen. Fra og med 2019 udgør grundkapitalindskuddet 14
pct.
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I henhold til Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere
flygtninge af 18. marts 2016 og akt 82 af 4. maj 2016 ydes der statstilskud på 75 pct. af det
kommunale grundkapitalindskud til opførelse af små billige almene familieboliger med tilsagn i
perioden fra d. 1. juli 2016 til d. 31. december 2017.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ung-
domsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen af lånet sker ved 78
pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes betaling udgør
2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov
om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.,
jf. LB nr. 884 af 10. august 2011.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på
www.uibm.dk.

I nedenstående skema fremgår en samlet oversigt over finansierings- og støtteregler siden d.
1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den
helårligt af anskaffelsessummen.
2) Heraf statsligt tilskud for en bolig på 40 m2 på 7,5 pct. Kommunal andel udgør 2,5 pct.

Finansiering (i pct. af anskaffelsessum) Ydelse

Real-
Kreditlån

Kommunal
grundkapital

Bygherre-
indskud

Beboer-
indskud

Beboer-
betalings-
procent 1)

Kommunal
andel af ydel-

sesstøtte
(pct.)

Tilsagn 1994 - 1996:
Almennyttige og ældreboliger ....... 91 7 0 2 1,978 20
Ungdomsboliger ............................. 93 7 0 0 1,290 20
Tilsagn 1997:
Almene boliger............................... 91 7 0 2 1,978 20
Tilsagn 1998:
Almene boliger............................... 84 14 0 2 2,143 0
Tilsagn 1999:
Almene boliger............................... 84 14 0 2 3,6 0
Tilsagn 2000 - 14.6.2001:
Almene boliger............................... 84 14 0 2 3,4 0
Tilsagn 15.6.2001 - 2006:
Almene boliger............................... 91 7 0 2 3,4 0
Ældreboliger (særlige vilkår) ......... 91 0-7 0-7 2 3,4 0
Tilsagn 2007:
Almene boliger............................... 84 14 0 2 3,4 0
Tilsagn 2008-30.6.2009:
Almene boliger, ekskl. plejeboliger

84 14 0 2 3,4 0
Plejeboliger ..................................... 91 7 0 2 3,4 0
Tilsagn 1.7.2009-2010:
Almene boliger............................... 91 7 0 2 2,8 0
Tilsagn 2011-30.6.2012:
Almene boliger............................... 84 14 0 2 2,8 0
Tilsagn 1.7.2012-2018:
Almene boliger............................... 88 10 0 2 2,8 0
Tilsagn 1.1.2019 -
Almene boliger............................... 84 14 0 2 2,8 0
Tilsagn 1.7.2016 - 2017
Små familieboliger med særligt
statsligt tilskud

88 10 2) 0 2 2,8 0
Tilsagn fra 1.7.2010:
Universitetsnære ungdomsboliger 78 0 20 2 2,8 0

http://www.uibm.dk
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Udbetalingen af støtte varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, der som ho-
vedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en
eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden d. 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til
den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra d. 1. januar 1996) at
meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper
Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering

af almene boliger til særligt udsatte grupper og psykisk og socialt sårbare personer (inklusions-
boliger) samt startboliger til unge. Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til
sociale støttefunktioner.

Øvrige støttede aktiviteter
Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt

Udviklingscenter, der er etableret og finansieret i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover
sker det gennem en række aktiviteter til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte
boligområder og til indsats i ghettoområder.

Budgetteringspraksis
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der ud-

giftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter for-
bundet med et givet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti hvor der foretages en lø-
bende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er
bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det
enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til til-
sagnstidspunktet, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a.
Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonte-

ringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter
konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 (almenbo-

ligloven) med senere lovændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og æl-
dreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr.
730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsin-
stitutioner og love om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-
værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.01. Hensættelse vedrørende
ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2 Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og min-

dreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 674,3 714,7 1.272,6 1.394,4 702,4 271,0 463,4
Indtægtsbevilling ......................................... 31,1 1,8 13,1 7,2 7,2 7,2 7,2

45. Ydelsesstøtte til almene boliger,
tilsagn efter 1. juli 2009, Udbe-

 taling Danmark
Udgift ................................................... 518,7 705,6 1.236,7 1.367,0 675,0 243,6 436,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 5,7 5,8 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 513,0 699,8 1.230,8 1.361,0 669,0 237,6 430,0
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

50. Ydelsesstøtte til renovering af
ungdomsboliger mv., Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... 155,6 9,1 25,2 24,3 24,3 24,3 24,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 155,6 9,1 25,2 24,3 24,3 24,3 24,3
Indtægt ................................................ 31,1 1,8 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 31,1 1,8 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære
 ungdomsboliger, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - 10,7 3,1 3,1 3,1 3,1
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 10,7 3,1 3,1 3,1 3,1
Indtægt ................................................ - - 8,0 2,3 2,3 2,3 2,3
21. Andre driftsindtægter .................... - - 8,0 2,3 2,3 2,3 2,3

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere

lovændringer. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres her-
med, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 14.51. Alment boligbyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

 Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb i perioden 2011-2015 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effek-
tuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.45. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009. Beløb fra og med 2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i
disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-
dreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som udlændinge-, integrations- og bo-
ligministeren har fastsat.

Byggerier med tilsagn i 2017 og frem belånes med 30-årige fastforrentede realkreditlån.
Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det

lokale aktivitetsniveau.
Med virkning for tilsagn afgivet efter d. 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2018 udgør den

kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang
(2017-pl, mia. kr.)............................... 4,6 3,1 7,2 4,6 6,5 7,3 14,6 5,8 3,0 5,5
Tilbagediskonterede udgifter
(2017-pl, mio. kr.) .............................. 68 614 893 529 1.117 1.234 1.361 669 238 430
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november 2012 om nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboli-
ger og lov nr. 299 af 22. marts 2016 om nedsættelse af grundkapitalindskud samt revision af
reglerne for totaløkonomiske investeringer mv. Fra og med 2019 udgør det kommunale grund-
kapitalindskud 14 pct.

I 2017 indgår udgifter til ydelsesstøtte som følge af, at der kan ydes tilskud til det kommunale
grundkapitalindskud for tilsagn til små almene familieboliger i perioden fra d. 1. juli 2016 til d.
31. december 2017, jf. § 14.51.15.10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud.

Forudsat tilsagnsomfang

Bemærkninger: For 2011-2015 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2016 er forventede til-
sagn.

Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 2,8 mio. kr. til § 14.11.01.10.

Departementet, almindelig virksomhed og 3,2 mio. kr. til § 14.51.08.20. Administrationsud-
gifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere

lovændringer.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb i 2011-2015 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede ud-
gifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til re-
novering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra d. 1.
januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydel-
sesstøtten.

Renoveringen af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som ministeren for by,
bolig og landdistrikter har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2017 forudsættes belånt med fastfor-
rentede lån, hvor løbetiden er 30 år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det
lokale aktivitetsniveau.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Familieboliger ..................................... 155 778 1.183 977 1.664 1.800 5.600 900 300 1.200
Ungdomsboliger .................................. 14 571 1.523 1.219 978 1.500 600 900 600 600
Ældreboliger ........................................ 43 639 788 610 1.009 900 1.200 1.500 900 1.200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang
(2017-pl, mio. kr.) .............................. 136,8 145,8 151,3 345,7 20,5 50,9 50,0 50,0 50,0 50,0
Tilbagediskonterede udgifter
(2017-pl, mio. kr.) .............................. 70,6 75,4 78,2 160,6 9,3 25,6 24,3 24,3 24,3 24,3
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Bemærkninger:
ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af

ydelsesstøtten ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven, jf. LBK nr.
1278 af 18. november 2015.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om

teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

 Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb fra og med 2016-2020 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn
på denne konto før 2016.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med
tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2016-2020.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som udlændinge-, integrations- og bo-
ligministeren har fastsat.

Byggerier med tilsagn i 2017 og frem belånes med 30-årige fastforrentede realkreditlån.
Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det

lokale aktivitetsniveau.
Indtægterne vil blive overført fra Transport- og Bygningsministeriet som led i finansieringen

af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

 Forudsat tilsagnsomfang

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2016-2020. Der er ikke givet tilsagn på denne
konto før 2016.

14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere

lovændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover
ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni
2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov
om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutids-
værdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.02. Hensættelse vedrørende
ungdomsboligbidrag til almene boliger.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang
(2017-pl, mio. kr.) .............................. - - - - - 146,7 142,8 142,8 142,8 142,8
Tilbagediskonterede udgifter
(2017-pl, mio. kr.) .............................. - - - - - 10,9 3,1 3,1 3,1 3,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Universitetsnære ungdomsboliger - - - - - 145 145 145 145 145



§ 14.51.02. 93

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 201,0 161,7 299,3 134,6 188,9 134,6 134,6
Indtægtsbevilling ......................................... 40,2 32,3 75,8 42,7 53,5 42,7 42,7

10. Ungdomsboligbidrag til almene
boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 201,0 161,7 272,8 108,4 162,7 108,4 108,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 201,0 161,7 272,8 108,4 162,7 108,4 108,4
Indtægt ................................................ 40,2 32,3 54,6 21,7 32,5 21,7 21,7
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 40,2 32,3 54,6 21,7 32,5 21,7 21,7

15. Ungdomsboligbidrag til univer-
sitetsnære ungdomsboliger, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... - - 26,5 26,2 26,2 26,2 26,2
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 26,5 26,2 26,2 26,2 26,2
Indtægt ................................................ - - 21,2 21,0 21,0 21,0 21,0
21. Andre driftsindtægter .................... - - 15,9 5,2 5,2 5,2 5,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... - - 5,3 15,8 15,8 15,8 15,8

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere

lovændringer.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

 Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb i 2011-2015 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede ud-
gifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 14.54.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag
til almene boliger. Beløb fra og med 2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra d. 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdoms-
boligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddan-
nelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-
domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-
taget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2017 forudsættes at udgøre 182 kr. pr. m2.
Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag,

og kommunerne betaler 20 pct.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2 Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og min-

dreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilbagediskonterede udgifter
(2017-pl, mio. kr.) .............................. 2,6 98,3 286,9 207,4 165,7 277,4 108,4 162,7 108,4 108,4
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Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.
Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneopta-
gelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

 Forudsat tilsagnsomfang

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2016 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Bemærkninger:
ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af

ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om

teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Beløb fra og med 2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne
konto før 2016.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsbolig-
bidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge
under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ung-
domsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev fore-
taget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2017 forudsættes at udgøre 182 kr. pr. m2.
Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag,

og kommunerne betaler 20 pct.
Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån.

Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneopta-
gelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Transport- og Bygningsministeriet som led i finansieringen
af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Ungdomsboliger .................................. 14 571 1.652 1.219 978 1.500 600 900 600 600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilbagediskonterede udgifter
(2017-pl, mio. kr.) .............................. - - - - - 27,0 26,2 26,2 26,2 26,2
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 Forudsat tilsagnsomfang

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2016-2020. Der er ikke givet tilsagn på denne
konto før 2016.

Bemærkninger:
ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af

ungdomsboligbidraget.

14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
 (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere
lovændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboli-
ger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.03.
Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 20,4 41,7 36,0 48,0 60,0 36,0 48,0

10. Tilskud til indretning af service-
arealer i tilknytning til ældrebo-
liger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 20,4 41,7 36,0 48,0 60,0 36,0 48,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 20,4 41,7 36,0 48,0 60,0 36,0 48,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Dan-
mark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere
lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

 Aktivitetsoversigt

Bemæ rkninger: For 2011- 2015 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2016 vedrører beløb og antal
forventet aktivitetsniveau.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Universitetsnære ungdomsboliger - - - - - 145 145 145 145 145

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-
gang ..................................................... 276 596 851 565 1.009 900 1.200 1.500 900 1.200
Udgifter (mio. kr.) .............................. 6,2 23,9 34,0 20,4 41,7 36,0 48,0 60,0 36,0 48,0
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Med virkning fra d. 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved
nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksiste-
rende ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat en permanent bevilling på 13,9
mio. kr. (1996-pl) årligt til finansiering af servicearealtilskuddet. Som led i udmøntningen af
satspuljen for 1997 blev der afsat en yderligere permanent bevilling på 26,2 mio. kr. (1997-pl)
årligt.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra d. 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr.
boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre
60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen
er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes
beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

14.51.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene

boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på §
14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr.
1278 af 18. november 2015.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Indtægtsbevilling ......................................... 12,8 8,9 20,2 20,4 26,7 17,2 11,1

10. Administrationsgebyr, Udbeta-
 ling Danmark

Indtægt ................................................ 12,8 8,9 20,2 20,4 26,7 17,2 11,1
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 12,8 8,9 20,2 20,4 26,7 17,2 11,1

10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark
Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger

udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret
dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Gebyroversigt:
Gebyr- eller

Afgiftsordning
Sats (promille af an-

skaffelsen)
Provenu

(1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger ........ 2 20.400
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14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere

lovændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lo-
vændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til
almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002 til 2018.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen
foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsek-
tors midler af november 2010 indgår provenuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte bolig-
afdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Indtægtsbevilling ......................................... 133,0 181,1 329,1 354,8 181,8 69,9 118,0

10. Indtægter fra Landsbyggefonden,
 Udbetaling Danmark
 Indtægt ................................................ 133,0 181,1 327,1 352,8 179,8 67,9 116,0

34. Øvrige overførselsindtægter .......... 133,0 181,1 327,1 352,8 179,8 67,9 116,0

20. Provenu fra salg af almene boli-
ger, Udbetaling Danmark
Indtægt ................................................ - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark
På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment

byggeri.
For perioden 2015-2018 sker Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i

henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialis-
tisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og
effektivisering af den almene sektor af 28. november 2014. Medfinansieringen er teknisk vide-
reført til 2020.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2020, udgør bidraget 25 pct. af
den samlede ydelsesstøtte, jf. § 14.51.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1.
januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark, § 14.51.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger,
tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, § 14.52.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,
Udbetaling Danmark og § 14.52.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009,
Udbetaling Danmark.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen
foretages på § 14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.12.2 Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og
mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbe-
villing.
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20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark
På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt i henhold til Aftale mellem den da-

værende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats over for
ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010. I forbin-
delse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til
finansiering af alment nybyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.51.06. Genudlån til Landsbyggefonden
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere

lovændringer, kan Landsbyggefonden yde støtte i form af lån til nedbringelse af ydelsen på re-
alkreditlån optaget i almene boligafdelinger til frikøb af ejendomme med tilbagekøbsklausuler
(hjemfaldsklausuler). Landsbyggefondens udlån i perioden 2002-2009 blev dækket af statslån til
fonden. Statslånet blev ydet som genudlån. Tilbagebetaling blev påbegyndt i 2010. Statslånet blev
afviklet i 2014.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 45,3 - - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 45,3 - - - - - -

10. Genudlån, Statens Administra-
 tion

Udgift ................................................... 46,3 - - - - - -
85. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, afgang ....................... 46,3 - - - - - -
Indtægt ................................................ 46,3 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 46,3 - - - - - -

20. Renter af genudlån, Statens Ad-
 ministration

Udgift ................................................... -1,0 - - - - - -
26. Finansielle omkostninger .............. -1,0 - - - - - -
Indtægt ................................................ -1,0 - - - - - -
25. Finansielle indtægter .................... -1,0 - - - - - -

10. Genudlån, Statens Administration
Såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån er afviklet med udgangen af

2014.

20. Renter af genudlån, Statens Administration
På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteud-

gifter i forbindelse med optagelse af lån.

14.51.07. Statslån til Landsbyggefonden
I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 om al-

menboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015, kan der ydes
statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Lands-
byggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 8,8 968,4 482,5 499,9 290,2 327,6 169,2
Indtægtsbevilling ......................................... 8,8 968,4 482,5 499,9 290,2 327,6 169,2

10. Statslån, Udbetaling Danmark
 Udgift ................................................... - 968,4 482,5 499,9 290,2 258,8 28,2

54. Statslige udlån, tilgang ................. - 968,4 482,5 499,9 290,2 258,8 28,2
 Indtægt ................................................ - 968,4 482,5 499,9 290,2 258,8 28,2

84. Prioritetsgæld og anden lang-
  fristet gæld, tilgang ....................... - 968,4 482,5 499,9 290,2 258,8 28,2

15. Finansiering af forrentning af
statslån, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 4,4 - - - - 34,4 70,5
54. Statslige udlån, tilgang ................. 4,4 - - - - 34,4 70,5
Indtægt ................................................ 4,4 - - - - 34,4 70,5
84. Prioritetsgæld og anden lang-

  fristet gæld, tilgang ....................... 4,4 - - - - 34,4 70,5

20. Renter af statslån, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... 4,4 - - - - 34,4 70,5
26. Finansielle omkostninger .............. 4,4 - - - - 34,4 70,5
Indtægt ................................................ 4,4 - - - - 34,4 70,5
25. Finansielle indtægter .................... 4,4 - - - - 34,4 70,5

10. Statslån, Udbetaling Danmark
Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil

kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte
og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed
for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.

Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2017-2020 vil
have et lånebehov på ca. 1,1 mia. kr. og 0,1 mia. kr. til finansiering af renter, jf. § 14.51.07.15.
Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark. Det samlede lån, herunder lån til
finansiering af renter på statslånet, jf. § 14.51.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark,
forventes på den baggrund at udgøre 7,1 mia. kr. med udgangen af 2020.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering
af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26.
Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Tilbagebetaling
af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet forventes at ske fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i
år 2031.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark
Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån

til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et til-
svarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriet. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det
afledte genudlån til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sker fra og med 2021. Statslån
og genudlån forventes afviklet ca. i år 2031.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.
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20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark
På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteud-

gifter i forbindelse med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets optagelse af lån på §
40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Beløbet
overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Bolig-
ministeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.51.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
På kontoen afholdes Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets udgifter til administra-

tion af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
Indtægtsbevilling ......................................... 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3

20. Administrationsudgifter
Udgift ................................................... 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 7,3 7,3 7,3 7,3
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 7,1 7,2 7,2 - - - -
Indtægt ................................................ 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3

20. Administrationsudgifter
Udbetaling Danmark forestår fra og med d. 1. oktober 2016 den finansielle administration

af en række af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tilskudsordninger vedrørende
støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr.
1278 af 18. november 2015, lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 1041 af 31. august 2015 med senere
lovændringer og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og for-
skellige andre love. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Bemærkninger:
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 3,2 mio. kr. årligt fra § 14.51.01.45.

Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark samt 4,1 mio.
kr. årligt fra § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve
boliger) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere
lovændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.11.
Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve
boliger).
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 9,6 11,0 14,0 17,2 17,2 14,1 14,1

10. Støtte til etablering af skæve bo-
liger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 9,6 11,0 14,0 17,2 17,2 14,1 14,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4
44. Tilskud til personer ....................... - - 3,3 3,9 3,9 3,3 3,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 8,9 10,4 10,3 12,8 12,8 10,4 10,4

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,9

I alt .................................................................................................................................. 2,9

10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark
Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138

af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.
Af satspuljemidlerne afsættes årligt 14,0 mio. kr. Heraf anvendes 10,3 mio. kr. til etablering

af boliger og 3,3 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finan-
sieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling,
netværksopbygning mv.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 3,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2017
og 2018 til etablering af skæve boliger. Heraf anvendes 2,4 mio. kr. til etablering af boliger og
0,5 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning og beboelsen i boligerne.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018 og

herefter 0,4 mio. kr. årligt til § 14.11.01.10. Departementet, almindelig virksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
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14.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LBK nr.

1278 af 18. november 2015.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - -1,7 - - - - -

10. Boliger til yngre fysisk handi-
cappede, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - -1,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -1,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7

I alt .................................................................................................................................. 1,7

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Udbetaling Danmark
Som led i udmøntning af Aftale om satspuljen for 2001 blev der afsat 15 mio. kr. til etable-

ring af almene boliger til yngre fysisk handicappede, idet fastsættelsen af beløb til etablering af
boliger til yngre fysisk handicappede i 2002-2004 skulle ske på baggrund af erfaringerne i 2001.

Kontoen blev på den baggrund forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2003 og 13,8 mio. kr. i 2004.
Beløbene blev overført fra Socialministeriets BOFY-pulje, § 15.64.16. Botilbud mv. til yngre
fysisk handicappede.

I henhold til Aftale om satspuljen for 2004 er der mulighed for overførsler fra § 15.64.17.
Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud, hvilket skete på tillægsbevillingsloven for
2006, hvor der blev overført 27,5 mio. kr., jf. akt. 53 af 7. december 2006.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
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14.51.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage
og integrere flygtninge af 18. marts 2016 ydes der et finansieringstilskud til kommunalt grund-
kapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Tilskud til kommunalt grundka-
 pitalindskud

Udgift ................................................... - - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - - - -

10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud
Kontoen er et led i udmøntning af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for

at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016, hvor der ydes et finansieringstilskud til
kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger. Ved akt. 82
af 4. maj 2016 blev der afsat 640 mio. kr. til bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Små almene boliger målrettet flygtninge
Puljen er udmøntet med 640 mio. kr. i 2016 som et fast tilskud til det kommunale grundka-

pitalindskud svarende til 75 pct. af kommunens grundkapitalindskud til nye almene boliger, der
har en begrænset størrelse på 40 m2 og en billig husleje. Kommunerne kan give tilsagn til, at
boligerne opføres større, men det er en forudsætning, at mindst 50 pct. af de boliger, hvortil der
modtages tilskud, skal være på mindre end 55 m2.

Familieboligerne ibrugtages med 100 pct. kommunal anvisningsret, så de kan målrettes
flygtninge. Den kommunale anvisningsret følger boligen, indtil andet måtte blive aftalt med bo-
ligorganisationerne. Anvisningsretten medfører, at kommunerne hæfter for tomgangsleje og ga-
ranterer istandsættelse ved fraflytning. Med puljen forventes der at kunne blive etableret i om-
egnen af 10.000 små boliger.

14.51.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
 (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere
lovændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter
ved fraflytning i alment byggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 4,2 4,8 5,0 6,0 6,0 6,0 2,0

10. Tab på garantier for flygtninges
fraflytningsudgifter i alment

 byggeri
Udgift ................................................... 4,2 4,8 5,0 6,0 6,0 6,0 2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 4,2 4,8 5,0 6,0 6,0 6,0 2,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri
Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i

alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for
boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK nr. 1278 af 18. november
2015 med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af
staten.

Det stigende antal flygtninge medfører, at kommunerne forventes at få øgede udgifter til
istandsættelse af almene boliger ved fraflytning. Udgifterne udgør 5 mio. kr. årligt i perioden
2016-2019 og 2 mio. kr. årligt herefter. Derudover afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019
til dækning af kommunernes merudgifter i kollektive bofællesskaber, jf. lov nr. 528 af 29. april
2015 om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive
bofællesskaber).

14.51.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere

lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 29,8 5,3 22,9 23,1 23,1 23,1 23,1
Indtægtsbevilling ......................................... 17,5 13,2 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2

10. Støtte til betaling af beboerind-
 skud

Udgift ................................................... 29,8 5,3 22,9 23,1 23,1 23,1 23,1
44. Tilskud til personer ....................... 4,1 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 25,6 5,3 22,9 23,1 23,1 23,1 23,1
Indtægt ................................................ 17,5 13,2 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2
34. Øvrige overførselsindtægter .......... -10,5 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 28,0 13,2 14,1 14,2 14,2 14,2 14,2

10. Støtte til betaling af beboerindskud
På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger.

Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen
ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til
almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til le-
jere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning
af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der
nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere,
der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.
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Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning
i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter
til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som
lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

14.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap (Reser-
vationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne. I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af
18. november 2015, ydes tilskud til dækning af kommunal og regional (tidligere amtskommunal)
grundkapital og statsligt servicearealtilskud, ligesom der afholdes udgifter til statslig ydelsesstøtte
i forbindelse med etablering af boliger til personer med handicap.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Erstatningsboliger for nedlagte
botilbud, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

20. Boliger til nedbringelse af amts-
kommunale ventelister mv., Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,2

I alt .................................................................................................................................. 2,2

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
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10. Erstatningsboliger for nedlagte botilbud, Udbetaling Danmark
Som led i udmøntning af Aftale om satspuljen for 2004 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2004

til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For-
målet med ordningen var at tilvejebringe erstatningsboliger for kommunale og regionale (tidligere
amtskommunale) botilbud efter § 92 i lov om social service, der nedlægges i forbindelse med
renovering. På tillægsbevillingslovene for 2004, 2005 og 2006 blev der yderligere afsat hen-
holdsvis 52,9 mio. kr., 106,9 mio. kr. og 104,7 mio. kr. som udmøntning af satspuljen for 2004.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

20. Boliger til nedbringelse af amtskommunale ventelister mv., Udbetaling Danmark
Som led i udmøntning af Aftale om satspuljen for 2004 blev der afsat 30,0 mio. kr. i 2004

til boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For-
målet med ordningen var at nedbringe kommunernes eller regionernes (tidligere amternes) ven-
telister til boliger til personer med handicap, der er visiteret til et kommunalt eller regionalt
(tidligere amtskommunalt) botilbud og at skaffe boliger til personer med handicap, der visiteres
til et kommunalt eller regionalt (tidligere amtskommunalt) botilbud. På tillægsbevillingslovene
for 2005 og 2006 blev der yderligere afsat henholdsvis 39,7 mio. kr. og 45,5 mio. kr. som ud-
møntning af satspuljen for 2004.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.51.36. Grundkapital
Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hoved-

stadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn,
der er afgivet før 1990.

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

20. Tilbagebetaling af grundkapital
fra de tidligere amtskommuner,

 Udbetaling Danmark
Indtægt ................................................ 0,0 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 0,0 - - - - - -

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark
Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet

i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af
byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker
typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og pas-
siver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen
tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.



§ 14.51.50. 107

14.51.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Boligsocialt Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr.

1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer. Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 5,7 5,8 5,8 - - - -

10. Tilskud til Center for Boligso-
 cial Udvikling

Udgift ................................................... 5,7 5,8 5,8 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,7 5,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 5,8 - - - -

10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012
blev der afsat i alt 19,5 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 2,7 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr.
årligt i perioden 2014-2016, som den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift af
Center for Boligsocial Udvikling. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 19,5 mio. kr. i
samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende
institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problem-
ramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i pro-
blemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser
og projekter.

14.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. End-

videre ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 21,2 6,4 5,0 5,0 - - -

10. Tilskud til styrket social og fo-
rebyggende indsats i problem-

 ramte boligområder
Udgift ................................................... -0,4 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,5 0,0 - - - - -

20. Tilskud til helhedsorienteret ga-
 deplansindsats

Udgift ................................................... -0,4 -2,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,4 -2,6 - - - - -

30. Tilskud til forebyggelse af hjem-
løshed og udsættelser
Udgift ................................................... 2,9 -0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,8 -0,2 - - - - -

40. Forebyggelse af udsættelse af le-
 jere

Udgift ................................................... 10,3 9,4 5,0 5,0 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,3 0,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,3 0,2 0,2 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -9,9 - 4,5 4,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 19,9 9,1 - - - - -

50. Støtte til lige muligheder for
 børn

Udgift ................................................... 8,8 -0,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,9 -0,4 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,3
I alt .................................................................................................................................. 9,3

10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder
Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4

år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med
puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i pro-
blemramte boligområder i et samarbejde mellem Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:
1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte bo-

ligområder.
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2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige
mv.

3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.
Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til er-
faringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering.
En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligmini-
steriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats
Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-pl), der

er fordelt med 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i
2013, til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte bolig-
områder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere på den kriminalpræventive indsats.
Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de
lokale forhold. Det kan være indsatser over for risiko- og lillebrorgrupper, brug af mentorer til
kriminelle og kriminalitetstruede, helhedsskoler for unge, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i
forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene ved f.eks.
at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familieråd-
givning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på
unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og bolig-
områder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kri-
minalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligor-
ganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats ko-
ordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor
det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale
indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt
til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations-
og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser
Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl), der

er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet.
Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet
har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres
udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde,
og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning
om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene bolig-
afdelinger ansættes personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere
i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere,
og kontakten skal følges op.
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40. Forebyggelse af udsættelse af lejere
Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40 mio. kr. (2012-pl), der er

fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgiv-
ningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har
betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konse-
kvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest
udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige
og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Bolig-
ministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 5,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2016
og 2017 til en videreførsel af den hidtidige pulje til almene boligorganisationer til rådgivning til
udsættelsestruede lejere.

50. Støtte til lige muligheder for børn
Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 25 mio. kr. (2012-pl), der er

fordelt med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, til styrket
indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med
økonomiske vanskeligheder. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe
konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets
mest udsatte.

Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier med
økonomiske vanskeligheder, mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde iso-
lationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud.
De kommunale institutioner i de udsatte boligområder, f.eks. daginstitutioner, skoler, biblioteker,
musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud, skal udbyde services og tilbyde aktiviteter,
der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompetencer.

Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttede
projekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at indsamle kommu-
nernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andre kom-
muner.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Bolig-
ministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK. nr. 1278 af 18. november 2015 og lov om

leje af almene boliger, jf. LBK 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til etablering og drift af
startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutids-
værdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte
til startboliger til unge.
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 44,0 5,5 - - - - -

10. Støtte til etablering af startboli-
ger til unge, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... 40,6 4,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 0,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,2 0,1 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 39,2 3,5 - - - - -

20. Tilskud til etablering af startbo-
liger til unge, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... 3,5 1,3 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,5 1,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2

10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark
Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl), der

er fordelt med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio.
kr. i 2015, til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med
psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge
med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge
kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i
tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for
den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale
viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere
som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af,
hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Bolig-
ministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af

udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3
som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i
forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. De-
partementet.
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Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark
Ved akt. 51 af den 12. december 2013 blev der i 2013 overført 12,5 mio. kr. (2013-pl) fra

§ 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor. Beløbet anvendes til etablering og drift
af startboliger til unge.

Ved akt. 72 af den 18. december 2014 blev der i 2014 overført 5,0 mio. kr. fra § 14.51.54
Støtte til boliger til unge. Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med
psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge
med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge
kommer i gang med at arbejde eller i uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte
i tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade
for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale
viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere
som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.51.53. Lige muligheder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til ansættelse af sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger

med udsatte unge. Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Sociale viceværter
Udgift ................................................... -0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,4 - - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af

udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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10. Sociale viceværter
Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til sociale viceværter,

der er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i
2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal med-
finansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge.
Viceværterne skal stå til rådighed for de unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet
mellem de unge og de øvrige beboere.

14.51.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 med senere

ændringer og lov om leje af almene boliger, jf. lov nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til le-
jenedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbidrag også benævnt ommærkningsbidrag.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er der anvendt et nu-
tidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.54.54. Hensættelse vedrørende
støtte til boliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 14,8 10,2 - - - -

10. Særligt ungdomsboligbidrag til
ommærkede almene boliger (om-

 mærkningsbidrag), Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... 0,3 14,8 10,2 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,3 0,3 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 14,5 9,9 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0

I alt .................................................................................................................................. 0,0

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af

udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3
som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i
forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. De-
partementet.
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10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Ud-
betaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om almene boliger mv., jf. lov nr. 1278 af 18.
november 2015.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre og
Det Konservative Folkeparti blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2014-pl), der er fordelt med 10,0
mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, til dækning af udgifterne til et ungdomsboligbidrag i om-
mærkede almene boliger, også benævnt ommærkningsbidrag.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Aktivitetsoversigt

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet kan give tilsagn om et ommærkningsbidrag i
ommærkede almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse
eller unge med socialt betingede behov.

Ommærkningsbidraget for boliger med tilsagn i 2017 forudsættes at udgøre 182 kr. pr. m2.
Staten betaler udgifterne til ommærkningsbidraget, der kan ydes i op til 10 år. Bidraget reguleres
en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2016 angiver de tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

14.51.55. Indsats i ghettoområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.
Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilbagediskonterede udgifter
(2017-pl, mio. kr.) .............................. - - - - 14,9 10,1 - - - -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal boliger pr. tilsagnsårgang
Ungdomsboliger - - - - 150 100 - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 10,8 -6,4 - - - - -

10. Tilskud til fraflytning i ghetto-
 områder

Udgift ................................................... -6,1 -2,8 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -6,2 -2,8 - - - - -

20. Tilskud til strategiske samarbej-
der i ghettoområder
Udgift ................................................... 16,8 -2,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,2 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 16,4 -2,3 - - - - -

30. Tilskud til tv-overvågning
Udgift ................................................... 0,0 -1,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -1,3 - - - - -

40. Tilskud til flyttehjælp
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 18,3

I alt .................................................................................................................................. 18,3

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder
Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 20,0 mio. kr. (2011-pl), der

blev fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er udsatte boligområder,
der opfylder kriterierne i lov om almene boliger § 61a, jf. LBK nr. 1023 af 21. august 2013.
Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområder ved at tilbyde
flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge puljen om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start
et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bi-
drager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får
familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:
- Den fraflyttende lejers flytning og indskud i ny bolig,
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren samt
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager
at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk
tilskud til en ny start.
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20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemo-

kraterne om finanslov for 2011 af november 2010 samt en målrettet indsats mod ghettoer er det
formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er
beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet.
I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtes til at fremme anvendelsen af både eksi-
sterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en
dialog om bl.a.:
- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for

kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for to-

sprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældrepålæg.
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ung-

domskriminalitet i ghettoområderne.
For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner blev der afsat i alt 80,0
mio. kr. (2011-pl), der i perioden 2011-2014 blev fordelt med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i
ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår
i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorgani-
sationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:
- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemo-

kraterne om finanslov for 2011 af november 2010 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen
anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommuner med udsatte boligområder, herunder
kommuner som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen for-
udsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

40. Tilskud til flyttehjælp
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Liberal Alliance og Det Konserva-

tive Folkeparti om nye kriterier for udsatte boligområder af juni 2013 blev der afsat en tilskud-
spulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Puljen anvendes til refusion af kommunale udgifter
til flyttehjælp i udsatte almene boligområder. Tilskuddet til flyttehjælp tilbydes tillige problem-
ramte familier i udsatte boligområder, der ikke opfylder tre af de fem nye kriterier for særligt
udsatte boligområder.

14.51.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 22,9 10,0 10,2 10,3 - - -

10. Tilskud til helhedsorienteret bo-
 ligsocial indsats

Udgift ................................................... 22,9 10,0 10,2 10,3 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,7 0,3 0,3 0,3 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 22,2 9,7 9,9 10,0 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012
blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der blev fordelt med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014, til
indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og
boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder
som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering
af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede
boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal
netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Inte-
grations- og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013
blev der afsat i alt 38,0 mio. kr. (2014-pl), der blev fordelt med 8,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio.
kr. årligt i perioden 2015-2017 til fortsættelse af den helhedsorienterede boligsociale indsats.
Satspuljebevillingen skal i første række anvendes til at indgå partnerskaber mellem de involverede
boligorganisationer, staten og kommuner, som pr. oktober 2013 har fået nye boligområder på li-
sten over udsatte boligområder, eller som har boligområder, som er i risiko for at opfylde krite-
rierne for særligt udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion.
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I det omfang at projekterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sår-
bare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30 mio. kr. (2016-pl),
der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og sårbare per-
soner, de såkaldte inklusionsboliger. Den materielle hjemmel vil blive udmøntet i en ændring af
almenboligloven.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen der er anvendt et nu-
tidsværdiprincip. Regulering af hensættelsen foretages på § 14.54.57. Hensættelse vedrørende et
tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklu-
sionsboliger).

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 10,1 10,1 10,1 -

10. Støtte til etablering og drift af
 inklusionsboliger, Udbetaling
 Danmark
 Udgift ................................................... - - - 10,1 10,1 10,1 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - 0,5 0,5 -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,3 0,3 0,3 -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - 9,8 9,3 9,3 -

10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark
Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30 mio. kr. (2016-pl),
der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Formålet med inklusionsboliger er at skabe stabile og trygge boforhold på det almindelige
boligmarked for psykisk sårbare personer. Målet er herigennem at stabilisere og påvirke beboer-
nes tilværelse i en positiv retning og bl.a. sikre en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af
udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3
som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i
forbindelse hermed adgang til at overføre bevilling til § 14.11.01. De-
partementet.
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uddannelse for de pågældende. Etablering af inklusionsboliger vil kunne bidrage til at aflaste det
psykiatriske system og nedbringe opholdstider i herberg og forsorgshjem (§110-institutioner).

Målgruppen for inklusionsboliger er personer, der nu bor i en almindelig lejebolig, på en
institution eller i andet botilbud efter serviceloven, på værelse eller andre midlertidige boløsninger
eller er hjemløse. Det kan også være personer, der udskrives fra de psykiatriske hospitaler, men
har brug for en midlertidig udslusningsbolig. Fælles for målgruppen er, at de pågældende har
behov for en boløsning, hvor man ikke er helt alene, og hvor man kan få hjælp til f.eks. at gen-
optage arbejde eller uddannelse.

Der gives støtte til etablering og drift af såkaldte inklusionsboliger til psykisk og socialt
sårbare personer i eksisterende almene familieboliger, herunder som kollektive bofællesskaber
hvor der tilknyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. til en løbende evaluering af ordningen om inklusionsbo-
liger med henblik på at vurdere effekt og behovet for at forlænge ordningen. Herudover skal re-
lationen til andre tilsvarende ordninger, så som skæve boliger, udslusningsboliger og startboliger,
evalueres.

14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger

mv., jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015, lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 1058
af 31. august 2015 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 14.54.61. Hensæt-
telse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 11,0 11,2 - - - - -

10. Forsøg, oplysning og indsamling
af data mv. i det almene bolig-

 byggeri
Udgift ................................................... 11,0 11,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,2 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 10,8 11,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2

I alt .................................................................................................................................. 1,2

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det almene boligbyggeri
Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perio-

den 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evalu-
ering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i
det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i bo-
ligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder
til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings-
sammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og
for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at
dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles kon-
struktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energi-
effektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes gennem etablering af
forsøg. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion
af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen
kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af pro-
jekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne
vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udgifterne hertil
vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Fol-
keparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014 til forsøg
i det almene boligbyggeri. Bevillingen anvendes til forsøgsprojekter bredt i den almene sektor,
der har fokus på bl.a. billiggørelse af nybyggeri og drift, energireduktion og klimasikring, og vil
blive anvendt til bl.a. at fokusere på forsøg, der medvirker til at reducere driftsudgifterne med
henblik på billigere leje og bedre kvalitet, herunder i ungdoms- og studieboliger.

Ved akt. 100 af 11. marts 2015 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af aktiviteter
vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor.
Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihand-
lingsplaner og til forsøgsprojekter vedrørende nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Kontoen tilknyttes hensættelseskonto § 14.54.62. Hensættelse
vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 14.11.01. Departementet.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 1,0 0,5 3,0 - - - -

20. Energisparepulje i den almene
 sektor

Udgift ................................................... 1,0 0,5 3,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,0 - 2,9 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,5

I alt .................................................................................................................................. 4,5

20. Energisparepulje i den almene sektor
Som led i udmøntningen af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og

Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2014-2016 til en energisparepulje i den almene boligsektor.

Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gen-
nemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller
-afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der
søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå
energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter,
der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejen-
dommen.

I det omfang at projekterne bliver gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Bo-
ligministeriet, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

14.51.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen

indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og ind-
tægter vedrørende indfriede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark.
Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen
henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 -0,8 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Indtægtsbevilling ......................................... 63,4 32,6 80,0 70,0 70,0 70,0 70,0

10. Afdrag og indfrielser vedrørende
lån til almene boliger mv., Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... 0,8 -0,8 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 0,8 -0,8 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Indtægt ................................................ 63,4 32,6 80,0 70,0 70,0 70,0 70,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 62,9 30,9 80,0 70,0 70,0 70,0 70,0
59. Værdipapirer, afgang .................... 0,5 1,7 - - - - -
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10. Afdrag og indfrielser vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstra-

ordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.
Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:
ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån

til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag
af tidligere års indgåede beløb.

14.51.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen

indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på
overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Dan-
mark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hoved-
kontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 1,8 3,2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

30. Afskrivning af uerholdelige be-
løb, almene boliger mv., Udbe-

 taling Danmark
Udgift ................................................... 1,8 3,2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,8 3,2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres

udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder
tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag
af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang,
der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.
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14.52. Privat boligbyggeri
Aktivitetsområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger, støtte til etablering af mid-

lertidige boliger til flygtninge samt refusion vedrørende kommunal anvisningsret. 

Støtte til friplejeboliger
I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af

22. marts 2016, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsord-
ningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Midlertidige boliger målrettet flygtninge
I henhold til Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere

flygtninge af 18. marts 2016 og akt 82 af 4. maj 2016 ydes der støtte til etablering af midlertidige
boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret
I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 om

kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til
lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet anvender tilsagnsbudgettering, hvor der ud-

giftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter for-
bundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der fo-
retages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for al-
mene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer,
at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støt-
teudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a.
Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonte-

ringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter
konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

14.52.01. Støtte til andelsboliger
I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LBK nr. 626 af

30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.01.

Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 -0,8 - - - - -

10. Ydelsesstøtte til andelsboliger
med indekslån, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... -0,1 -0,8 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ -0,1 -0,8 - - - - -

14.52.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af fripleje-

boliger og servicearealer.
Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr.

1278 af 18. november 2015 med senere lovændringer.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Indtægtsbevilling ......................................... 1,0 0,3 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9

20. Administrationsgebyr, Udbeta-
 ling Danmark

Indtægt ................................................ 1,0 0,3 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ 1,0 0,3 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9

20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark
Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31.

august 2015 med senere lovændringer.
På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering

af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbe-
tale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og
servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den lø-
bende udbetaling af støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Gebyroversigt.

14.52.05. Støtte til friplejeboliger
I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af

22. marts 2016, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger.
Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 14.52.05.15.

Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark er der anvendt et
nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.05. Hensættelse vedrørende
støtte til friplejeboliger.

Gebyr- eller
afgiftsordning

Sats (promille af an-
skaffelsen)

Provenu
(1.000 kr.)

Administrationsgebyr, friplejeboliger ......... 2 800
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 21,5 28,8 81,7 54,2 54,2 37,9 37,9

10. Støtte til friplejeboliger, Udbeta-
 ling Danmark

Udgift ................................................... 4,0 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 4,0 - - - - - -

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger,
tilsagn efter 1. juli 2009, Udbe-

 taling Danmark
Udgift ................................................... 17,5 28,8 81,7 54,2 54,2 37,9 37,9
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 17,5 24,8 77,7 50,2 50,2 33,9 33,9

10. Støtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark
Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august

2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark
Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august

2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For 2011-2015 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2016 vedrører beløb og antal for-
ventet aktivitetsniveau.

Byggerier med tilsagn fra og med 2015 belånes med 30-årige fastforrentede realkreditlån.
Med virkning for tilsagn afgivet frem til udgangen af 2018 udgør kapitalindskuddet i friple-

jeboliger 10 pct. af anskaffelsessummen, jf. lov nr. 299 af 22. marts 2016 om ændring af lov om
almene boliger og lov om friplejeboliger. Fra og med 2019 udgør kapitalindskuddet i friplejebo-
liger 14 pct.

Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,0 mio. kr., heraf lønsum 1,3

mio. kr. til § 14.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-
gang ..................................................... 120 224 170 94 214 225 225 225 225 225
Tilbagediskonterede udgifter
(2017-pl, mio. kr.) .............................. 34,0 76,6 41,8 18,1 25,4 79,0 50,2 50,2 33,9 33,9
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Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig
ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning.
Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med
lån af den type, som udlændinge-, integrations- og boligministeren fastsætter. Byggerier med til-
sagn i 2017 forudsættes belånt med 30-årigt fastforrentet realkreditlån. Ydelsesstøtten beregnes i
forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
 (Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af
22. marts 2016, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.06.
Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 3,8 8,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

10. Tilskud til indretning af service-
arealer i tilknytning til fripleje-
boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 3,8 8,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,8 8,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Dan-
mark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august
2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For 2011-2015 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Fra og med 2016 vedrører beløb og antal
forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhø-
rende hensættelseskonto § 14.55.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til
friplejeboliger.

Med virkning fra d. 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som
er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten
ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende
serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-
gang ..................................................... 120 224 170 94 214 225 225 225 225 225
Udgifter (mio. kr.) .............................. 4,8 9,0 6,8 3,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
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servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger,
som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

14.52.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)
I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovæn-

dringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger.

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

10. Støtte til betaling af beboerind-
skud i friplejeboliger
Udgift ................................................... - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger
På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr.

1058 af 31. august 2015.

14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.)

Som led i udmøntning af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage
og integrere flygtninge af 18. marts 2016 ydes der tilskud til etablering af midlertidige boliger
målrettet flygtninge. Tilskud afgives som tilsagn.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 75,8 - - -

10. Tilskud til midlertidige boliger
Udgift ................................................... - - - 75,8 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 75,8 - - -

10. Tilskud til midlertidige boliger
Kontoen er et led i udmøntning af Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for

at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016, hvor der ydes tilskud til etablering af
midlertidige boliger målrettet flygtninge. Ved akt. 82 af 4. maj 2016 blev der afsat 150 mio. kr.
til bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Midlertidige boliger målrettet flygtninge
Puljen er udmøntet med 150 mio. kr., der er fordelt med 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i

2017, som tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger
til flygtninge. Tilskuddet dækker op til 50 pct. af kommunernes etableringsudgifter. Støtten ydes

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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til nye projekter til etablering af midlertidige boliger ved køb, ombygning og lejeaftaler. Der ydes
ikke tilskud til løbende drift (varme, vedligeholdelse), inventar, grund og byggemodning.

Ved overtegning af puljen kan kommunen disponere det tildelte tilskud frit mellem de pro-
jekter, der var ansøgt tilskud til, dog således at tilskuddet til det enkelte projekt ikke kan overstige
50 pct. Med den afsatte pulje på 150 mio. kr. forventes der at kunne blive etableret 2.000 boliger
og midlertidige opholdssteder.

Tilskudspuljerne fordeles efter åben ansøgning fra kommunerne ud fra kriterier, der fastsættes
nærmere af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Puljen til midlertidige boliger uddeles
i to ansøgningsrunder; den første på 75 mio. kr. i 2016 og de resterende midler primo 2017.
Uforbrugte midler i 2016 overføres til 2017.

14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reserva-
tionsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 ydes
refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlej-
ningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.55.21. Hensættelse
vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

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

10. Refusion vedrørende kommunal
anvisningsret til private udlej-

 ningsejendomme, Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,8
I alt .................................................................................................................................. 6,8

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbe-
taling Danmark

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå fri-
villige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejlig-
heder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse. Kommu-
nerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde
ledigblevne. Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes
udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion
30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen
har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene bo-
liger mv. (kombineret udlejning).

14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en tilskudspulje til energirenoveringer i den private boligs-
ektor.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 14.55.62. Hensæt-
telse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 33,1 50,0 50,3 - - -

10. Støtte til energirenoveringer og
 klimatilpasninger

Udgift ................................................... 0,8 33,1 50,0 50,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - 1,0 1,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,8 1,5 1,5 1,5 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 47,5 47,8 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 31,6 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 41,1

I alt .................................................................................................................................. 41,1

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af bevilling til § 14.11.01. Departementet
til afholdelse af administrationsudgifter, herunder udgifter til lønsum.
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10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger
Som led i udmøntning af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og

Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 25 mio. kr. årligt
(2014-pl) i 2014 og 2015 til energirenoveringer.

Af bevillingen blev der afsat 1 mio. kr. årligt til rådgivning og information.
I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Bo-

ligministeriet, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.
I henhold til Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og Det Konser-

vative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017 af den 29. juni 2015 afsættes der i 2015
24,7 mio. kr., som tillægges den nuværende bevilling på 25,3 mio. kr. til ordningen for energi-
besparende initiativer i privat udlejningsbyggeri. I 2016 og 2017 afsættes årligt 50 mio. kr.
(2016-pl) til ordningen. Den nugældende ordning vil blive udvidet, således at der fremover også
kan ydes tilskud til initiativer vedrørende klimatilpasninger.

14.52.77. Lån og garantier til private boliger mv.
Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen

indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og ind-
tægter vedrørende indfriede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark.
Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen
henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Indtægtsbevilling ......................................... 2,8 2,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Afdrag og indfrielser på lån til
private boliger mv., Udbetaling

 Danmark
Indtægt ................................................ 2,8 2,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 2,8 2,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10. Afdrag og indfrielser på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstra-

ordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.
Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:
ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af en prognose over

udlån til private boliger mv. For ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på
grundlag af tidligere års indgåede beløb.

14.52.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen

indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på
overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Dan-
mark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hoved-
kontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. Fra og med 2013 er lån
og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Finansministeriet.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

30. Afskrivning på uerholdelige be-
løb, private boliger mv., Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til private boliger mv. På kontoen registreres

udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder
tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag
af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang,
der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

14.53. Byfornyelse
Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1041 af 31. august 2015, lov nr. 628

af 8. juni 2016 og lov nr. 663 af 8. juni 2016, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse,
områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den
statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af
udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt
grøn byfornyelse afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Dette
gælder tillige statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse
og lov om byfornyelse og boligforbedring.

Som udgangspunkt refunderes 50 pct. af kommunens udgifter vedrørende bygningsfornyelse,
friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse af staten. Dog refunderes kommunale
udgifter til istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af ejendomme, fjernelse af
skrot og affald, indretning af offentligt tilgængelige byrum samt kondemnering i byer med færre
end 5.000 indbyggere samt i det åbne land med 70 pct. Ligeledes refunderes kommunale udgifter
til nedrivning af erhvervsbygninger i byer med under 5.000 indbyggere med 70 pct. Den forhøjede
refusionsats på 70 pct. er gældende i årene 2016-2018. Fra og med 2019 udgør den forhøjede
refusionssats 60 pct. Endelig kan der for forsøgsbeslutninger anvendes en refusionssats, som er
højere end de normale 50 pct.

For områdefornyelse afholder kommunen de umiddelbare udgifter, hvorefter en del heraf
refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige udgift,
mens den resterende del afholdes af staten. Der kan dog for forsøgsbeslutninger anvendes en
statslig refusionssats, som er højere end 1/3.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2017 disponeres til tilsagn på
§ 14.53.01. Byfornyelse, § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger
og § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den statslige byfornyelsesramme
udgør 198,2 mio. kr.

Bygningsfornyelse
Bygningsfornyelse omfatter arbejde udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar

tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme beliggende i byer
med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land med henblik på istandsættelse eller ned-
rivning.
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Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses-
og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en
energimærkningsrapport, opførelse af mindre tilbygninger, indretning af offentligt tilgængelige
byrum efter nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med
færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Kommunen kan herefter træffe beslutning om
tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelsesudgifter, udgifter vedrørende nedrivning, udgifter
til indretning af offentligt tilgængelige byrum samt fjernelse af skrot og affald kan kommunen
yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter kan der ydes indfasningsstøtte til
nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere som genhuses permanent
ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til
en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt for-
samlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klima-
skærm, afhjælpning af kondemnable forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået
i en energimærkningsrapport, etablering af bad, nedrivning, (når denne er begrundet i bygningens
fysiske tilstand), indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt endelig fjer-
nelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i
det åbne land. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsfor-
anstaltninger, men ikke til nedrivning. Tilskuddet til ejer- og andelsboliger og forsamlingshuse
kan som udgangspunkt udgøre op til halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedriv-
ning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger i fredede og be-
varingsværdige bygninger kan tilskuddet udgøre op til tre fjerdedele af de støtteberettigede ud-
gifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i
særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres.

Kommunen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygnin-
ger, såfremt erhvervet er ophørt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 5.000 ind-
byggere eller i forbindelse med områdefornyelse i byer med 5.000 eller flere indbyggere, men
færre end 10.000 indbyggere. Nedrivning kan støttes med op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne.

Områdefornyelse
Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder og i nyere bo-

ligområder med store sociale problemer. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn
inden for en samlet statslig udgiftsramme på maksimalt 70 mio. kr. Kommunen kan herefter med
statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af
udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring
For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer

og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydnings-
arbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering
af affaldssorteringssystem.

Kondemnering
Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold

i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at
gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang
til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion med henblik på at afgøre, om der
foreligger kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en
bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refu-
sion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejen-
domme.
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Aftalt grøn byfornyelse
I private udlejningsejendomme kan udlejer og lejere indgå aftale om gennemførelse af ener-

gibesparende foranstaltninger i ejendommen. Kommunen kan beslutte at yde indfasningsstøtte til
nedsættelse af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger. Hvis et
projekt om aftalt grøn byfornyelse nødvendiggør, at boliger midlertidigt skal fraflyttes, kan
kommunen beslutte at stille erstatningsboliger til rådighed. Kommunens udgifter til indfasnings-
støtte og genhusning vedrørende aftalt grøn byfornyelse refunderes med 50 pct. af staten.

Budgetteringspraksis
Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at

samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.
For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, er bevillingen fastsat på bag-

grund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages
en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnsåret, hvor støtten alterna-
tivt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a. Opskrivning af
hensættelsen i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt
ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01.
Diskontering af tilsagnsordninger.

14.53.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. §

14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 14.53.12. Udredning
og forsøg vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1041 af 31. august 2015,
lov nr. 628 af 8. juni 2016 og lov nr. 663 af 8. juni 2016, ydes statslig refusion af kommunernes
afholdte generelle refusionsberettigede udgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfas-
ningsstøtte til vedligeholdelsesudgifter, kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, støtte til ned-
rivning af tomme erhvervsbygninger i småbyer og kontant tilskud til istandsættelse af forsam-
lingshuse. Tilsagn afgives på § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Dan-
mark, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, §
14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.44. Støtte
til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og an-
delsboliger, Udbetaling Danmark og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende
sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende
14.53.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark er anvendt et nutids-
værdiprincip.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes for-
bedringstilskud til værdiforøgende udgifter. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger om
hovedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger,
Udbetaling Danmark og § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003 og LBK nr.
897 af 25. september 2000, ydes statslig refusion til generelle refusionsberettigede udgifter, som
afholdes af kommunerne. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før
2004. Tilsagn ydes på § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud
til kontant betaling af byfornyelsestab. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med ho-
vedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Udbe-
taling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes
tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Der kan alene gives mertilsagn til
beslutninger med hovedtilsagn før 2001. Tilsagn ydes på § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til for-
bedringsarbejder, Udbetaling Danmark.
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Reguleringen af hensættelsen foretages på § 14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
for § 14.53.01.11., § 14.53.01.21., § 14.53.01.31. og § 14.53.01.71. Reguleringen af hensættelsen
foretages på § 14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud for § 14.53.01.41, §
14.53.01.42., § 14.53.01.43., § 14.53.01.44., § 14.53.01.45. og § 14.53.01.46.

Bevillingen er fra og med 2017 reduceret med 16,0 mio. kr. årligt som led i finansieringen
af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti af 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave
danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om en strengere kontrol over
for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er bevillingen reduceret med 6,0 mio. kr. i
2017, 10,0 mio. kr. i 2018, 23,0 mio. kr. i 2019, 28,0 mio. kr. i 2020 og 38,0 mio. kr. i 2021 og
årene herefter.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 275,3 277,8 207,5 187,4 183,4 170,6 165,6
Indtægtsbevilling ......................................... - 1,1 - - - - -
11. Forbedringstilskud til udlej-

ningsboliger, Udbetaling Dan-
 mark

Udgift ................................................... - - 0,1 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 0,1 - - - -

21. Refusion af byfornyelsesudgif-
ter, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 0,9 - 0,2 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,9 - 0,2 - - - -

31. Kontant betaling af byfornyel-
sestab, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - 0,1 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 0,1 - - - -

41. Refusion af byfornyelsesudgif-
ter, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 42,9 0,0 44,5 37,9 36,6 32,1 30,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 42,9 0,0 44,5 37,9 36,6 32,1 30,3

42. Refusion af udgifter til område-
fornyelse, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 78,0 80,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 78,0 80,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11 På § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling

Danmark, § 14.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbeta-
ling Danmark, § 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbe-
taling Danmark, § 14.53.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab,
Udbetaling Danmark og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedrings-
arbejder, Udbetaling Danmark gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal
afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i 2017.
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43. Indfasningsstøtte til forbedrings-
arbejder, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 12,9 - 10,2 4,8 4,6 4,0 3,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 12,9 - 10,2 4,8 4,6 4,0 3,8

44. Støtte til vedligeholdelsesudgif-
ter, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 75,2 197,9 37,1 37,3 36,2 33,0 31,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,1 1,2 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 18,4 - 25,5 27,3 26,2 23,0 21,7
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 9,7 10,3 10,4 10,0 10,0 10,0 10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 47,1 186,5 - - - - -
Indtægt ................................................ - 1,1 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 1,1 - - - - -

45. Kontant tilskud til ejer- og an-
delsboliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 62,0 0,0 53,3 36,9 35,5 31,1 29,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 62,0 0,0 53,3 36,9 35,5 31,1 29,4

46. Erstatninger vedrørende påbud
vedrørende sundheds- og brand-
fare, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 3,3 - 2,0 0,5 0,5 0,4 0,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 3,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 2,0 0,5 0,5 0,4 0,4

71. Ydelsesbidrag til forbedringsar-
bejder, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5
I alt .................................................................................................................................. 2,5

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark
Kommunalbestyrelsen kan i 2017 give tilsagn om forbedringstilskud til værdiforøgende for-

bedringsarbejder. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.
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Aktivitetsoversigt

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark
Kommunalbestyrelsen kan i 2017 give tilsagn til refusion af byfornyelsesudgifter. Tilsagn

gives alene som mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

Aktivitetsoversigt

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Udbetaling Danmark
Kommunalbestyrelsen kan i 2017 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter.

Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

Aktivitetsoversigt

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark
Kommunen kan opnå tilsagn til generelle refusionsberettigede udgifter på bygningsfornyel-

ses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger. Generelle refusionsberettigede udgifter omfatter
kommunens udgifter vedrørende erstatningsboliger, administration, bidrag til Byggeskadefonden,
visse erstatninger, opkøb af ejendomme, fælles friarealer og fællesanlæg samt reetablering af
naboejendomme efter nedrivninger.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens afholdte generelle refusionsbe-
rettigede udgifter. Dog refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til opkøb af ejendomme i byer
under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er gældende
til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Aktivitetsoversigt

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 0,5 0,2 0,4 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 84,8 77,8 79,7 42,9 0,0 44,5 37,9 36,6 32,1 30,2
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42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark
Tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, som

kan være nedslidte byområder i mindre byer, nedslidte byområder i større byer samt nyere bo-
ligområder med store sociale problemer. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i
de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere
typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de proble-
mer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Aktivitetsoversigt

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark
Forbedringsarbejder i udlejningsboliger og den beregnede lejestigning gennemføres efter le-

jelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejefor-
højelsen, som overstiger 192 kr. pr. m2 (2016-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret
vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 192 kr. pr.
m2.

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter
lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af for-
bedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning
som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter
lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt
lån, der finansierer forbedringsarbejderne.

Indfasningsstøtte til nedsættelse af en lejeforhøjelse ydes endvidere til lejere, som har ret til
og får anvist en permanent erstatningsbolig. Det første år udgør indfasningsstøtten 2/3 af for-
skellen mellem hidtidig leje og lejen i den anviste erstatningsbolig.

Endelig kan kommunen yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelser i forbindelse
med aftalt grøn byfornyelse. Indfasningsstøtten kan i det første år maksimalt udgøre 2/3 af leje-
forhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger.

Indfasningsstøtten aftrappes over 10 år. Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til nuvæ-
rende lejere. Støtten falder bort, hvis lejeren fraflytter før udløbet af aftrapningsperioden. Den nye
lejer vil ikke være berettiget til indfasningsstøtte. Kommunerne udbetaler indfasningsstøtten til
borgeren. Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens udgifter til indfasnings-
støtte. Dog refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til indfasningsstøtte vedrørende bygnings-
fornyelse eller kondemnering på ejendomme, som er beliggende i byer med mere end 5.000
indbyggere eller i det åbne land, hvis husstanden bliver boende. Den forhøjede statslige refu-
sionssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Aktivitetsoversigt

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 50,0 50,0 56,1 78,0 80,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0
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44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark
Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til

genopretning af vedligeholdelsesefterslæb, fjernelse af skrot og affald, nedrivning samt indretning
af en tom grund til et offentligt byrum efter nedrivning. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte
i det omfang, hvor ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning
af et vedligeholdelsesefterslæb og nedrivning. Endvidere kan kommunen give tilsagn om støtte
til fjernelse af skrot og affald samt støtte til indretning af tomme grunde til offentlige byrum på
ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land.

Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.
Kommunerne betaler den offentlige støtte til ejeren, hvorefter staten som udgangspunkt re-

funderer 50 pct. af den kommunale støtteudgift. Dog refunderer staten 70 pct. af den kommunale
støtteudgift vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter mv. på ejendomme beliggende i byer
under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er gældende
til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger:
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,1 mio. kr. til 14.51.08.20.

Administrationsudgifter, Udbetaling Danmark og 5,9 mio. kr. til § 14.11.01.10. Departe-
mentet, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark
Kommunen kan yde støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejer- og andelsboliger

samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen yde
støtte til istandsættelsesarbejder. Tilskud til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse kan som
udgangspunkt maksimalt udgøre halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Til ejer- og andels-
boliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog maksimalt udgøre op til 3/4
af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de
støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres. Støtte
til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i
en energimærkningsrapport, etablering af bad, afhjælpning af kondemnable forhold, fjernelse af
skrot og affald, nedrivning og indretning af tomme grunde til offentlige byrum efter nedrivning
på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Til for-
samlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, til energiforbedringer foreslået i
en energimærkningsrapport, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af
kondemnable forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale
rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af den kommunale støtteudgift. Dog refunderer
staten 70 pct. af støtteudgiften vedrørende ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse beliggende
i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er
gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 4,6 5,0 8,8 12,9 0,0 10,2 4,8 4,6 4,0 3,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 73,7 54,8 102,2 65,5 186,5 25,5 27,3 26,2 23,0 21,7
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Endvidere refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til støtte til nedrivning af tomme er-
hvervsbygninger i byer med under 5.000 indbyggere.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Aktivitetsoversigt

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Dan-
mark

Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen
give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens god-
kendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren
erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de god-
kendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsfor-
højelse af huslejen efter § 58 i lov om leje, jf. LBK nr. 227 af 8. marts 2016. For øvrige ejen-
domme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der
ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen re-
funderes af staten.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

Aktivitetsoversigt

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark
Kommunalbestyrelsen kan i 2017 give tilsagn til ydelsesbidrag til forbedringsarbejde. Tilsagn

gives alene som mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2000.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

Aktivitetsoversigt

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. 25,6 34,5 34,8 62,0 0,0 53,3 36,9 35,5 31,1 29,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. - - - 3,3 0,0 2,0 0,5 0,5 0,4 0,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tilsagnsbudgetteret beløb
Udgifter (mio. kr.) .............................. - - - 0,0 0,0 - - - - -



140 § 14.53.05.

14.53.05. Saneringslån og saneringstilskud
Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.05. Hensættelse vedrørende saneringslån

og saneringstilskud.

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

Indtægtsbevilling ......................................... 1,5 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

40. Refusion fra Københavns Kom-
mune vedrørende tilbagekøbsret,

 Udbetaling Danmark
Indtægt ................................................ 1,5 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
21. Andre driftsindtægter .................... 1,5 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark
Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med

tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved
saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles
ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af til-
bagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2)
 (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt for-
bedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.11. Hensæt-
telse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

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

Udgiftsbevilling ........................................... 5,6 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægtsbevilling ......................................... 0,1 0,0 - - - - -

10. Oplysning og vejledning
Udgift ................................................... 5,6 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,0 5,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,4 - 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Indtægt ................................................ 0,1 0,0 - - - - -
11. Salg af varer .................................. 0,0 - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 0,1 0,0 - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3

I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Oplysning og vejledning
Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning

og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekst-
anmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations- og Bolig-
ministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reserva-
tionsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.
Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 14.56.12. Hensæt-

telse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 5,5 3,6 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8

10. Udredning og forsøg
Udgift ................................................... 5,5 3,6 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8
45. Tilskud til erhverv ........................ 5,5 3,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 0,0 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1

I alt .................................................................................................................................. 3,1

10. Udredning og forsøg
Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning

og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den
samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af for-
søgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Udlændinge-, Integrations-
og Boligministeriet. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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14.53.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På

kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres indtægter
vedrørende indfriede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrø-
rende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises
til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 31,4 20,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Indtægtsbevilling ......................................... 27,6 14,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

10. Afdrag og indfrielser på lån til
byfornyelse mv., Udbetaling

 Danmark
Indtægt ................................................ 27,6 14,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
55. Statslige udlån, afgang .................. 27,6 14,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

20. Indfrielse af statsgaranti vedrø-
rende byfornyelse mv., Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

22. Indfrielse af garanti vedrørende
tabslån (sanering), Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... 31,4 20,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
54. Statslige udlån, tilgang ................. 31,4 20,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Indtægt ................................................ - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

24. Indfrielse af garanti vedrørende
værdiforøgende lån, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

26. Indfrielse af garanti vedrørende
 tabslån (bygningsforbedringsar-

bejder), Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -

10. Afdrag og indfrielser på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører udlån vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres afdrag samt

ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.
Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:
ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån

til byfornyelse mv. For ekstraordinære indfrielser og afdrag er skønnet foretaget på grundlag
af tidligere års indgåede beløb.
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20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Udbetaling Danmark
Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlige garantier vedrørende

byfornyelser mv. bortset fra garantier vedrørende tabslån (sanering), der registreres på §
14.53.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, garantier vedrørende værdiforøgende lån,
der registreres på § 14.53.77.24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, og garantier
vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), der registreres på § 14.53.77.22. Indfrielse af
garanti vedrørende tabslån.

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger
mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark
Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.02.20.
Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer

de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 LBK nr. 897 af
25. september 2000.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på §
14.53.77.10. Afdrag og indfrielser på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark, medens tab
på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse, Udbetaling
Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark
Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.04.20.
Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån

med støtte, jf. lov om sanering, LBK nr. 385 af 4. august 1983.
Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse mv.,

Udbetaling Danmark.
Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Udbetaling
Danmark

Bevillingen var tidligere opført på § 14.53.06.30.
Staten kan oppebære indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på de lån, som fi-

nansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring
(LBK nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse (LBK nr. 260 af 7.
april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og
2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr. 1041 af 31. august 2015).

Tab på lånet registreres på § 14.53.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger
mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.
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14.53.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På

kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder
tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling
Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af ho-
vedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 13,8 9,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

30. Afskrivning af uerholdelige be-
løb, byfornyelse mv., Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... 13,8 9,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 13,8 9,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse mv., Udbetaling Danmark
Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres

udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder
tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag
af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med
betydelig usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.
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14.54. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri
På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri,

§ 14.51. Alment boligbyggeri.
I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-

ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.
Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om

tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.
En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med

den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.
Diskontering af tilsagnsordninger.

14.54.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.51.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge
af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det
være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpas-
ningslån på § 14.54.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret
efter d. 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark og § 14.54.01.45. Hensættelse vedrø-
rende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, samt at
den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -948,6 -8.130,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -2,0 -52,0 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til almene boliger med in-
dekslån, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - -474,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -474,7 - - - - -
Indtægt ................................................ - -93,8 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - -93,8 - - - - -

40. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til almene boliger finansi-
eret efter 1. januar 1999 (nomi-
nallån), Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 24,1 -4.264,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 24,1 -4.264,6 - - - - -
Indtægt ................................................ - 55,3 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 55,3 - - - - -

45. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til almene boliger, tilsagn
efter 1. juli 2009, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... -962,9 -3.320,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -962,9 -3.320,1 - - - - -

50. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til renovering af ungdoms-
boliger mv., Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... -9,8 -71,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -9,8 -71,5 - - - - -
Indtægt ................................................ -2,0 -13,5 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -2,0 -13,5 - - - - -
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55. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til universitetsnære ung-
domsboliger, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån, Udbetaling
Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn
om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde
§ 14.51. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999
(nominallån), Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-
dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar
1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbe-
taling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og æl-
dreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling
Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999
og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.
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55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling
Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen
omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at til-
skuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den
anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af
byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.54.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.51.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... -260,3 -213,3 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -52,6 -48,7 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ung-
domsboligbidrag til almene boli-
ger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... -260,3 -213,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -260,3 -213,3 - - - - -
Indtægt ................................................ -52,6 -48,7 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -52,6 -48,7 - - - - -

15. Hensættelse vedrørende ung-
domsboligbidrag til universitets-
nære boliger, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark
Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til

almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre
unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-
eringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.
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15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling
Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsbolig-
bidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge
under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansi-
eringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.54.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-
ning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 0,7 12,0 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud
til indretning af servicearealer i
tilknytning til ældreboliger, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... 0,7 12,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,7 12,0 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældre-
boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri
eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende æl-
dreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et lø-
bende tilskud med en løbetid på 14 år opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være
udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-
diskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes at ophøre i 2016, mens tilskud fra 2001
og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.54.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.51.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i for-
bindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter
til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Indtægtsbevilling ......................................... -54,3 -28,6 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende indtæg-
ter fra Landsbyggefonden, Ud-

 betaling Danmark
Indtægt ................................................ -54,3 -28,6 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -54,3 -28,6 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark
I henhold til lov om almene boliger, jf. LBK nr. 1278 af 18. november 2015 og lov om fri-

plejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer, medfinansierer
Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med til-
sagn i perioden fra 2002.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som
en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonterings-
rente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.54.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt
udsatte grupper (skæve boliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.51.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve
boliger).

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Hensættelse vedrørende støtte til
etablering af skæve boliger, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark
I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt

udsatte befolkningsgrupper. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtte-
ordning. Der gives tilskud til etablering af skæve boliger og til viceværtstøtte til beboerne i op
til tre år efter etableringen af boligerne.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.
Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.
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14.54.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.51.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Hensættelse vedrørende tilskud
til opførelse af boliger til flygt-

 ninge
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge
I 2016 er der givet tilsagn om finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til nye

almene familieboliger.
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om finansieringstilskud til kommunerne.

14.54.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - -129,3 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesik-
ring til almene boliger, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - -129,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -129,3 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark
Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette

kollektivboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist
ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i pri-
serne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.54.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger.



§ 14.54.32. 151

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 225,0 290,2 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 1,0 8,4 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebi-
drag til alment boligbyggeri,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 185,0 219,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 185,0 219,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,0 0,4 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 1,0 0,4 - - - - -

20. Hensættelse vedrørende rente-
og afdragsbidrag til alment bo-
ligbyggeri, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 40,0 69,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 40,0 69,2 - - - - -

30. Hensættelse vedrørende rentebi-
drag til ældreboliger, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - 2,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 8,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 8,0 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark
Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger fi-

nansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til
forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling
Danmark

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med
et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes
anskaffelsessum. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være
udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbage-
diskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark
Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987

- 31. december 1989, og som er finansieret med indekslån (IS20-lån).
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et

engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.



152 § 14.54.33.

14.54.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - -447,3 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelses-
sikring til visse almene boligaf-
delinger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - -447,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -447,3 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling
Danmark

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf.
LBK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelses-
sikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der over-
stiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.54.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1.
januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende tidligere § 08.41.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - -147,2 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,6 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til almene boliger med til-
sagn før 1. januar 1994, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - -147,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -147,2 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,6 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,6 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994,
Udbetaling Danmark

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte fra 1990-1993 betales ydelsesstøtte, der udgør
et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den
enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
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Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.54.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.
På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-

rende tidligere § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 192,0 10,5 - - - - -

20. Hensættelse vedrørende drifts-
sikring til visse almene byggeri-
er, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - 0,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,4 - - - - -

30. Hensættelse vedrørende husleje-
sikring til visse almene boligaf-
delinger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... 192,0 10,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 192,0 10,1 - - - - -

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark
Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens

kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling
Danmark

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som
har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.54.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.41.41. Rentesikring til ungdomsboliger.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - -4,8 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesik-
ring til ungdomsboliger, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - -4,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -4,8 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn

før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt
forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.54.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.41.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 25,0 59,2 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2,0 2,5 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebi-
drag til ungdomsboliger, Udbe-

 taling Danmark
Udgift ................................................... 10,0 28,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,0 28,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 2,0 2,5 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 2,0 2,5 - - - - -

20. Hensættelse vedrørende afdrags-
bidrag til ungdomsboliger, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... 15,0 31,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 15,0 31,2 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i

lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidraget
dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.
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20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 - 31. december 1989

ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger
ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.54.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.41.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - -618,5 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - -43,6 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til ungdomsboliger, Udbe-

 taling Danmark
Udgift ................................................... - -618,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -618,5 - - - - -
Indtægt ................................................ - -43,6 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - -43,6 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark
Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte.

Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af
beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.54.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.41.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber.

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

10. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til kollektive bofællesska-
ber, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
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10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark
Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte

i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et

engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.54.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.
På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrø-

rende tidligere § 14.51.45. Støtte til kollegier mv.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - 107,9 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende drifts-
sikring til visse kollegier og en-
kelteværelser i alment byggeri,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - 107,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 107,9 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i alment
byggeri, Udbetaling Danmark

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment bolig-
byggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig
husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2031.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.54.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-

telser vedrørende § 14.51.52. Støtte til startboliger til unge.

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

10. Hensættelse vedrørende støtte til
etablering af startboliger til un-
ge, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

20. Hensættelse vedrørende tilskud
til etablering af startboliger til
unge, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
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10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark
Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til

unge med psykiske eller sociale problemer.
Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et

engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Dan-
mark

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til
unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et

engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.54.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.51.54. Støtte til boliger til unge.

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

10. Hensættelse vedrørende særligt
ungdomsboligbidrag til ommær-
kede almene boliger (ommærk-
ningsbidrag), Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger
(ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Der kan ydes støtte til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt om-
mærkningsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsfaktor.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.
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14.54.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger
til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)

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

10. Hensættelse vedrørende støtte til
etablering og drift af inklusions-
boliger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-
telser vedrørende § 14.51.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt
sårbare personer (inklusionsboliger).

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling
Danmark

Med virkning fra d. 1. januar 2017 kan der ydes støtte til etablering og drift af inklusions-
boliger til psykisk og socialt sårbare personer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud i tilsagnsåret. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagedis-
konteringsrente.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.54.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

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

10. Hensættelse vedrørende forsøg
mv. i det almene boligbyggeri
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og

evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.



§ 14.54.62. 159

14.54.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

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

10. Hensættelse vedrørende energi-
handlingsplaner, energiforsøg og
vejledning i den almene boligs-

 ektor
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

20. Hensættelse vedrørende energi-
sparepulje i den almene sektor
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene
boligsektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energi-
forsøg og vejledning i den almene boligsektor.

20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energi-

forsøg og vejledning i den almene boligsektor.
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14.55. Hensættelse vedrørende privat boligbyggeri
På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri,

§ 14.52. Privat boligbyggeri.
I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-

ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.
Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om

tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.
En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med

den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.
Diskontering af tilsagnsordninger.

14.55.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.52.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... -115,0 -76,3 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... -38,0 -16,8 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til andelsboliger med in-
dekslån, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - -32,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -32,7 - - - - -
Indtægt ................................................ - -2,5 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - -2,5 - - - - -

20. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til andelsboliger finansi-
eret efter 1.1.1999, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... -115,0 -43,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -115,0 -43,6 - - - - -
Indtægt ................................................ -38,0 -14,3 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... -38,0 -14,3 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Dan-
mark

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og fi-
nansieret med indekslån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets
samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct.
af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.
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20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbe-
taling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger
med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.55.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.52.05. Støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -38,9 -164,3 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til friplejeboliger, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - -46,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -46,8 - - - - -

15. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til friplejeboliger, tilsagn
efter 1. juli 2009, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... -38,9 -117,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -38,9 -117,5 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter ydelsesstøtte til friplejeboliger med tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30.

juni 2009.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et

engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2041.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbe-
taling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af
22. marts 2016 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter
tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.
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14.55.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknyt-
ning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.52.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

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

10. Hensættelse vedrørende tilskud
til indretning af servicearealer i
tilknytning til friplejeboliger,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... -3,4 -4,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -3,4 -4,4 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til fripleje-
boliger, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af
22. marts 2016 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller
ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejebo-
liger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet
tilsagn om støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.55.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.42.11. Rentesikring til andelsboliger.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - -1,3 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesik-
ring til andelsboliger, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - -1,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -1,3 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark
Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før

1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved at afdelingens egenbetaling årligt
forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.
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14.55.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 25,0 51,8 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 5,0 5,5 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebi-
drag til andelsboliger
Udgift ................................................... 25,0 51,8 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 25,0 51,8 - - - - -
Indtægt ................................................ 5,0 5,5 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... 5,0 5,5 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger
Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov

om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidrag
dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.55.15. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af midlertidige boliger til
flygtninge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Hensættelse vedrørende tilskud
til etablering af midlertidige bo-
liger til flygtninge
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge
I 2016 og 2017 gives der tilsagn om tilskud til etablering af midlertidige boliger målrettet

flygtninge.
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til etablering af midlertidige bo-

liger målrettet flygtninge.
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14.55.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.52.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Hensættelse vedrørende refusion
vedrørende kommunal anvis-
ningsret til private udlejnings-
ejendomme, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlej-
ningsejendomme, Udbetaling Danmark

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå
aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godt-
gørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.55.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse

vedrørende tidligere § 08.37.23. Boligsparekontrakter.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Hensættelse vedrørende præmi-
ering af boligsparekontrakter,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark
I perioden frem til d. 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der

tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål.
Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2020.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.
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14.55.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.52.62. Energibesparelser i den private boligsektor.

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

10. Hensættelse vedrørende støtte til
 energirenoveringer

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energirenoveringer.
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14.56. Hensættelser vedrørende byfornyelse
På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, §

14.53. Byfornyelse.
I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagns-

ordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.
Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om

tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.
En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med

den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01.
Diskontering af tilsagnsordninger.

14.56.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.53.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, tidligere
§ 08.43.01.20. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2004,
§ 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2011,
§ 14.53.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.31. Kontant
betaling af byfornyelsestab, Udbetaling Danmark. 08.43.03.20. Kontant betaling af byfornyelses-
tab - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2002 § 14.53.01.41. Refusion af
byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.42. Refusion af udgifter til områdeforny-
else, Udbetaling Danmark og § 14.53.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling
Danmark.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - -1.841,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - -299,1 - - - - -

11. Hensættelse vedrørende forbed-
ringstilskud til udlejningsboliger,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - -284,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -284,1 - - - - -

12. Hensættelse vedrørende forbed-
ringstilskud - tilsagn før 2001

 (overgangsordning), Udbetaling
 Danmark

Udgift ................................................... - 3,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 3,9 - - - - -

13. Hensættelse vedrørende en-
gangstilskud til udlejningsboli-
ger, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -0,1 - - - - -

15. Hensættelse vedrørende forbed-
ringstilskud til andelsboliger,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - -1,9 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -1,9 - - - - -

21. Hensættelse vedrørende refusion
af byfornyelsesudgifter, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - -226,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -226,0 - - - - -
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31. Hensættelse vedrørende kontant
betaling af byfonyelsestab
Udgift ................................................... - -79,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -79,0 - - - - -

32. Hensættelse vedrørende kontant
betaling af byfornyelsestab - til-
sagn før 2001 (overgangsord-

 ning)
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

71. Hensættelse vedrørende ydelses-
bidrag til forbedringsarbejder
Udgift ................................................... - -1.254,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -1.254,7 - - - - -
Indtægt ................................................ - -299,1 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - -299,1 - - - - -

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter forbedringstilskud til udlejningsboliger ydet til udlejningsboliger efter de

regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31. december 2013. Forbedringstilskud svarer til
forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet
skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Ud-
betaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud, som er ydet til udlejningsejendomme med tilsagn før
1. januar 2001, og som er finansieret efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2024.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statslige udgifter til forbedringstilskud til andelsboliger med tilsagn efter

de regler, som var gældende fra og med 1. januar 2001 til 31. december 2003.
Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af

ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et

engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.
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21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter på be-

slutninger eller efter de byfornyelseslove, som var gældende før 2004. Udbetalingerne vedrører
således hovedtilsagn efter reglerne før 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

31. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfonyelsestab
Kontoen omfatter udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab. Udbetalingerne

på kontoen vedrører tabsgivende udgifter på hovedtilsagn efter de regler, som var gældende fra
1. januar 2001 til 31., december 2003.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2018.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

32. Hensættelse vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (over-
gangsordning)

Kontoen omfatter statslige udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab med til-
sagn før 2001. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar
2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder
Kontoen omfatter statslige udgifter til ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Ydelsesbidrag

ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige
nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.56.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - -400,3 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - -196,4 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende ydelses-
støtte til forbedringsarbejder og
tab samt ydelsesbidrag til tab,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - -400,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -400,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - -196,4 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - -196,4 - - - - -
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10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag
til tab, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni
1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS 35
lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.56.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfor-
nyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende tidligere § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - -86,3 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - -5,6 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud
til privat byfornyelse, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - -86,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -86,3 - - - - -
Indtægt ................................................ - -5,6 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - -5,6 - - - - -

30. Hensættelse vedrørende tilskud
til aftalt boligforbedring, Udbe-

 taling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
Indtægt ................................................ - - - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statsligt tilskud til nedsættelse af aftalte lejeforhøjelser, hvor der er givet

tilsagn til ombygningen efter lov om privat byfornyelse, som blev ophævet ved udgangen af 1997.
Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et

engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.
Der gives ikke nye tilsagn efter lov om privat byfornyelse, men der eksisterer et antal uud-

nyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15
år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes. Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden
udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen for-
ventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2024.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.
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30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statsligt tilskud ydet efter reglerne om aftalt boligforbedring til den forhø-

jelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højest udgøre 10.000
kr. årligt pr. bolig. Der gives ikke nye tilsagn efter reglerne om aftalt boligforbedring, men der
eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling
på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da en del af tilsagnene efter reglerne lov om aftalt boligforbedring er uden udløbsdato, kan
der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre.
På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2025.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

14.56.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende tidligere § 14.53.04. Rentesikring til sanering.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Hensættelse vedrørende rentesik-
ring til sanering, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - 1,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 1,1 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark
Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af

en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinjer som for
almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.56.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensæt-

telser vedrørende tidligere § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - -75,9 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 15,3 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebi-
drag til forbedringsarbejder, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... - -106,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -106,5 - - - - -

20. Hensættelse vedrørende afdrags-
bidrag til forbedringsarbejder,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - 30,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 30,6 - - - - -
Indtægt ................................................ - 15,3 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 15,3 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark
Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfor-

nyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (henholdsvis IS
20 og IS 35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark
Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om by-

fornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de in-
dekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.56.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL
2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende tidligere § 15.53.16. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000).

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - -58,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 0,0 - - - - -
10. Hensættelse vedrørende byg-

ningsfornyelse i særlig kvarter-
løftsindsats, Udbetaling Dan-

 mark
Udgift ................................................... - -58,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -58,0 - - - - -
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
21. Andre driftsindtægter .................... - 0,0 - - - - -
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10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats, Udbetaling Dan-
mark

Kontoen omfatter statslig støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten
stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2028.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.56.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede
byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse
vedrørende tidligere § 15.53.05. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder.

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

10. Hensættelse vedrørende målret-
tet byfornyelsesindsats i særligt
belastede byområder, Udbetaling

 Danmark
Udgift ................................................... - -1,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -1,6 - - - - -

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder,
Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder.
Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

14.56.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse
og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse
vedrørende § 14.53.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

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

10. Hensættelse vedrørende oplys-
ning og vejledning
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
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10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning

henholdsvis indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

14.56.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

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

10. Hensættelse vedrørende udred-
ning og forsøg
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg
På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende

byfornyelse.
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14.56.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud
På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse

vedrørende § 14.53.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.42.
Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.43. Indfasningsstøtte
til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 14.53.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter,
Udbetaling Danmark, § 14.53.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Dan-
mark og § 14.53.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Ud-
betaling Danmark.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

41. Hensættelse vedrørende refusion
af byfornyelsesudgifter, Udbeta-

 ling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

42. Hensættelse vedrørende refusion
af udgifter til områdefornyelse,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

43. Hensættelse vedrørende indfas-
ningsstøtte til forbedringsarbej-
der, Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

44. Hensættelse vedrørende støtte til
 vedligeholdelsesudgifter, Udbe-
 taling Danmark

Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

45. Hensættelse vedrørende kontant
tilskud til ejer- og andelsboliger,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

46. Hensættelse vedrørende erstat-
ninger vedrørende påbud vedrø-
rende sundheds- og brandfare,

 Udbetaling Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter, som

kommunerne afholder på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.
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42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til områdefornyelse.
Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling

Danmark.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til indfasningsstøtte. Kommu-

nerne kan give tilsagn om indfasningsstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelsen i forbindelse
med bygningsfornyelse af private udlejningsboliger med tilsagn efter d. 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et
engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter støtte til udgifter vedrørende genopretning af vedligeholdelsesefterslæb,

nedrivning, fjernelse af skrot og affald samt indretning af tomme grunde til offentlige byrum i
forbindelse med kommunernes tilsagn om bygningsfornyelse af private udlejningsboliger.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark
Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og tomme er-

hvervsbygninger. Kommunerne kan give tilsagn om støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter
i ejerboliger og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til for-
samlingshuse kan kommunen give tilsagn om støtte til isandsættelsesarbejder.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og
brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunale udgifter til erstatning vedrørende påbudte
foranstaltninger med tilsagn fra og med d. 1. juli 2008.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling
Danmark.
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Initiativer vedrørende integration mv.

14.61. Indsatser vedrørende byer
På aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal fremme beskæftigelsen

og forebygge kriminalitet for blandt andet flygtninge, indvandrere og efterkommere i socialt be-
lastede boligområder. 

14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm.
1 og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forebyggelse af kriminalitet i de socialt udsatte boligområder.
Som led i udmøntningen af satspuljen for 2010 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene

2010-2013 til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 4,3 -3,4 - - - - -

10. Forebyggelse af kriminalitet i
socialt udsatte boligområder
Udgift ................................................... 4,3 -3,4 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,3 -3,4 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til §
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,4

I alt .................................................................................................................................. 3,4

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder
På kontoen afholdes udgifter til en integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte

boligområder. Formålet er at modvirke social marginalisering af disse unge og forøge deres mu-
lighed for at blive velintegrerede borgere. Som led i indsatsen kan der bl.a. iværksættes en styrket
helhedsorienteret gadeplansindsats og en styrket indsats over for traumatiserede børn og unge.
Der reserveres desuden midler fra puljen til en særlig hotspot indsats og en indsats til akut op-
ståede problemer i særligt udsatte boligområder.

14.61.02. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløft-
områder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere (tekstanm. 1 og 101) (Reserva-
tionsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til etablering og styrkelse af en særlig, lokalbaseret beskæfti-
gelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale
og beskæftigelsesmæssige problemer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Etablering og styrkelse af særlig
lokal beskæftigelsesindsats i
kvarterløftområder mv. rettet
mod flygtninge og indvandrere
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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10. Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv.
rettet mod flygtninge og indvandrere

På kontoen afholdes udgifter til etablering og styrkelse af en særlig, lokalbaseret beskæfti-
gelsesindsats i de eksisterende kvarterløftområder og andre byområder med tilsvarende sociale
og beskæftigelsesmæssige problemer.

14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (Re-
servationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til indsats rettet mod beskæftigelsesfremmende initiativer og
integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede by- og boligområder samt
styrkelse af frivillighedsarbejdet i disse områder. Endvidere er indsatsen rettet mod kriminalitet,
og der gennemføres forsøg med belastede skoler i udsatte by- og boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -1,9 -0,3 - - - - -

10. Beskæftigelsesfremmende initia-
tiver og integration af tosproge-
de børn og unge.
Udgift ................................................... -0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,4 - - - - - -

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet
i de mest socialt belastede områ-

 der
Udgift ................................................... -1,6 -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,6 -0,3 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
14.61.01. og § 14.61.03.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3

I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge.
På kontoen afholdes udgifter til beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af to-

sprogede børn og unge.

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder
På kontoen afholdes udgifter til styrkelse af frivilligt socialt arbejde i socialt belastede om-

råder gennem information og rådgivning om frivilligt socialt arbejde.
Der kan ydes støtte til projekter, hvis formål er at inddrage borgere i og omkring de socialt

belastede områder i det frivillige arbejde. Projekterne skal bidrage til opbygning af det lokale
samfund, således at områderne og borgere, der bor dér, bliver en del af det omgivende samfund.

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til videreførelse af boligsociale aktiviteter.
På kontoen afholdes udgifter til støtte for lokale partnerskaber og samarbejdskontrakter om

helhedsplaner for belastede by- og boligområder.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem hovedkontiene §
14.61.01., § 14.61.02., § 14.61.03. og § 14.61.04.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -0,2 0,0 - - - - -

30. Byer for alle - lokale integra-
 tionshandlingsplaner mv.

Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

40. Byudviklingspuljen
Udgift ................................................... -0,2 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,2 0,0 - - - - -

30. Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv.
På kontoen afholdes udgifter til byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner.

40. Byudviklingspuljen
På kontoen afholdes udgifter til Byudviklingspulje til fremme af lokale bæredygtige samar-

bejdsprojekter om social integration og byudvikling. Formålet er at styrke en helhedsorienteret
indsats i by- og boligområder, der har særligt behov for øget social integration og for at sikre en
positiv udvikling i områderne. Puljen anvendes til projekter, der inddrager lokale aktører, dvs.
beboere, erhvervsliv, kulturliv, organisationer mv. samt til projekter, der styrker vidensgrundlaget,
eller formidler viden vedrørende social integration og byudvikling.

14.61.05. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 101) (Re-
servationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til styrkelsen af kommunernes integrationsindsats, hvor der in-
den for beskæftigelsesområdet etableres forsøgsordning med lokale integrationspartnerskaber. Det
overordnede sigte er at udvikle og afprøve nye redskaber, der kan effektivisere den lokale inte-
grationsindsats.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Etablering af lokale integrations-
 partnerskaber

Udgift ................................................... -1,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,1 - - - - - -

10. Etablering af lokale integrationspartnerskaber
På kontoen afholdes udgifter til etablering af lokale integrations- og partnerskaber.

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
Under dette aktivitetsområde henhører Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets be-

villinger til forskellige øvrige integrationsfremmende ordninger med særligt fokus på arbejds-
markedet, herunder forskellige puljer målrettet mod afgrænsede grupper med særlige individuelle
behov og ønsker til integrationspolitikken.

14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folke-

parti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 14.62.01. Nydanske kvinders vej til be-
skæftigelse, § 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede og
§ 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked til § 14.21.01. Styrelsen for
International Rekruttering og Integration.

BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for In-
ternational Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -1,4 -0,1 - - - - -

10. Nydanske kvinders vej til be-
 skæftigelse

Udgift ................................................... -1,4 -0,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -1,4 -0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,4

I alt .................................................................................................................................. 1,4

10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse
Af bevillingen er igangsat partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikre

en mere effektiv beskæftigelsesindsats over for målgruppen og udvikle nye måder at organisere
indsatsen mere effektivt.

14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folke-
parti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for
selvforsørgede.

Aktivitetsoversigt
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal projekter .................... - 3 - - - - - - - -

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - 5 - - - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 7,7 9,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

10. Opsøgende indsats over for selv-
 forsørgede

Udgift ................................................... 7,9 9,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 7,9 9,1 - - - - -

20. Indsats overfor selvforsørgede
Udgift ................................................... -0,2 - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,8

I alt .................................................................................................................................. 12,8

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folke-

parti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011 blev der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer
vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydan-
skere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målret-
tede, opsøgende indsats overfor målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i or-
dinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til
formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i muligt omfang
koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evalu-
ering, konsulentbistand mv.

Aktivitetsoversigt
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal projekter .................... - 6 8 8 8 - - - - -

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - 9 12 12 12 - - - - -
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20. Indsats overfor selvforsørgede
I forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om fi-

nansloven for 2010 af november 2009 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for bor-
gere uden for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne
forpligtes til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling
på 2,1 mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende
indsats over for familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i henhold til lov om
integrationsloven, jf. LB nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer og lov nr. 565
af 9. juni 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel
information om reglerne, mulighederne og eksisterende best practice på området. Herudover vil
midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at klæde
disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave overfor de familieforsørgede, herunder
medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne
anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en mål-
rettet opsøgende indsats over for familieforsørgede.

14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)
Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at

fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til ar-
bejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med
særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i 2010-2013
til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til §
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -4,1 -3,6 - - - - -

20. Fastholdelse af nydanskere på
 arbejdsmarkedet

Udgift ................................................... -4,1 -3,6 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -3,8 -3,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -

30. Etnisk erhvervsfremme
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 8,7
I alt .................................................................................................................................. 8,7

20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet
På kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere

med ringe erhvervserfaring på arbejdsmarkedet.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene
2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale
samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, a-kasser, sprogcentre, uddan-
nelsesinstitutioner m.fl. om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelsestilbud. Der kan ligeledes
gennemføres forsøg med nydanske helbredskoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejds-
markedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

30. Etnisk erhvervsfremme
På kontoen kan afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme.
Etnisk Erhvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal

have den direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national
og koordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret 1.
august 2010.
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14.62.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, ind-
vandrere og efterkommere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -0,2 - - - - - -

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og
udviklingsaktiviteter for flygt-
ninge, indvandrere og efterkom-

 mere
Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,6
I alt .................................................................................................................................. 3,6

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og ef-
terkommere

På kontoen har der været afholdt udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksom-
heder har haft til formål at etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende
beskæftigelse eller fastholder den enkelte i beskæftigelse.

14.62.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af ind-
vandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og
gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktivi-
teter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, vidensmæssige og holdningsmæssige barrierer
og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... -0,8 -2,5 - - - - -

10. Arbejdsmarkedspolitiske initiati-
ver for indvandrere og flygtnin-

 ge
Udgift ................................................... 0,3 -2,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - -2,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,4 - - - - -

20. Forstærket beskæftigelsesindsats
over for familiesammenførte
samt flygtninge- og indvandrer-

 kvinder
Udgift ................................................... -1,2 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -1,2 - - - - - -

30. Initiativer for flygtninge- og ind-
 vandrerkvinder

Udgift ................................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,1 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,5

I alt .................................................................................................................................. 6,5

10. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge
På kontoen har der været afholdt udgifter til etniske konsulenter i jobcentre.

20. Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og ind-
vandrerkvinder

På kontoen har der været afholdt udgifter til en særlig indsats for at ændre flygtninge- og
indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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30. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for
2008 af februar 2008, er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010
og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke
flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at
fremme deres børns udvikling og integration.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder
og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at
deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i er-
hvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvan-
drerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg
med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små
børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats
vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling
mellem kønnene.

14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Særlig indsats for børn og unge
Udgift ................................................... - 3,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,3 - - - - -

20. Styrkelse af forældreinddragel-
sen blandt nydanske forældre
Udgift ................................................... - -3,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -3,0 - - - - -

Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,6

I alt .................................................................................................................................. 2,6

10. Særlig indsats for børn og unge
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-
2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke for-
ældrerollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre to-
sprogede småbørns danskkundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den
tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene
til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af ud-
satte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats
over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere
tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efterud-
dannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale ud-
vikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

20. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for
2008 af marts 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. i hvert af årene 2008-2011 til gennemførelse af en
række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Initiativet ud-
møntes som en ansøgningspulje, der blandt andet kan yde støtte til etablering af skole-hjemvej-
ledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrangementer
blandt nydanske forældre, samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes aktive op-
bakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

14.62.07. Efteruddannelse (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.62.07. Efteruddannelse
til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 3,1 5,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3

10. Efteruddannelse
Udgift ................................................... 3,1 5,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 2,9 4,3 0,1 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 1,4 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,6
I alt .................................................................................................................................. 7,6

10. Efteruddannelse
Der kan afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene

og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.
Der kan endvidere afholdes driftsudgifter, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplys-
ningsvirksomhed.

14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 -7,9 - - - - -

10. Grundkursus i arbejdsmarkeds-
 dansk

Udgift ................................................... 0,0 -8,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -8,2 - - - - -

20. Erhvervsrettet danskundervis-
ning på internettet
Udgift ................................................... 0,3 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,4
I alt .................................................................................................................................. 10,4

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk
Af bevillingen afholdes udgifter til finansieringen af tilskud til forsøg med grundkursus i ar-

bejdsmarkedsdansk. Derudover kan afholdes driftsudgifter i forbindelse hermed. Puljen er afsat
som led i udmøntningen af initiativet om Bedre tilbud til tosprogede , der blev indgået i for-
bindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
og Det Radikale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen af november 2006.

20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet
Af bevillingen afholdes udgifter til brug for udvikling, implementering og drift af et gratis

danskundervisningstilbud på internettet (Online Dansk).

14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesinds-
ats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 22,0 mio. kr. i 2016, 13,0 mio.
kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at styrke den kommunale beskæftigel-
sesrettede indsats for flygtninge og indvandrere, herunder udbredelse af en brancheorienteret til-
gang, hvor flygtninge og indvandrere bibringes kompetencer indenfor brancher med gode job-
muligheder i lokalområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 22,0 13,1 14,4 3,0 -

10. Målrettet beskæftigelsesindsats
 Udgift ................................................... - - 16,0 13,1 14,4 3,0 -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - 0,5 1,1 1,1 0,6 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - 15,5 12,0 13,3 2,4 -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af

udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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20. Brancheorienteret tilgang
Udgift ................................................... - - 6,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 5,8 - - - -

10. Målrettet beskæftigelsesindsats
Kontoen er oprettet med 16,0 mio. kr. i 2016, 13,1 mio. kr. i 2017, 14,4 mio. kr. i 2018 og

3,0 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme
metoder, som skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte
kommuner, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,
Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Kommunerne vil blive udvalgt ved en åben
ansøgningsrunde og vil indgå i et forløb med fokus på implementering af virksomme metoder
og indsatser. Der tilknyttes en ekstern evaluator med henblik på at følge udviklingen i beskæfti-
gelsesindsatsen i de deltagende kommuner.

Med henblik på udmøntning af initiativet overføres der ved en intern statslig overførsel 0,7
mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til § 14.21.01.10. Styrelsen for In-
ternational Rekruttering og Integration. Af de overførte midler anvendes 2/3 af midlerne til løn-
sum.

20. Brancheorienteret tilgang
Kontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. i 2016 til en ansøgningspulje til implementering af et

branchepakkekoncept, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015. Målgruppen er kommuner, som vil
blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde, hvorfra der kan søges om tilskud til implemente-
ringsaktiviteter, som styrker den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere inden
for brancher, hvor der lokalt er gode jobmuligheder. Der tilknyttes en ekstern evaluator med
henblik på at identificere de virksomme elementer i den brancheorienterede tilgang.

14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden)
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om bedre

rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 24,1 24,1 14,1 -

10. Beskæftigelsesrettet virksom-
 hedsbonus
 Udgift ................................................... - - - 24,1 24,1 14,1 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 24,1 24,1 14,1 -

10. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus
Af bevillingen afholdes udgifter til beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus, som led i Aftale

mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere
flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og
forskellige andre love. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2016. Der er tale om en forsøgsordning,
hvor der kan udbetales bonus til private virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni
2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesam-
menført efter nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ord-
ningen reguleres af bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse.

14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden)
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om bedre

rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 8,9 14,3 11,4 6,2

10. IGU-bonus til private virksom-
 heder
 Udgift ................................................... - - - 8,9 14,3 11,4 6,2

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - 8,9 14,3 11,4 6,2

Aktivitetsoversigt
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal bonusser..................... - - - - - 1.205 1.205 705 - -

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - - 24,1 24,1 14,1 - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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10. IGU-bonus til private virksomheder
Af bevillingen afholdes udgifter til IGU-bonus til private virksomheder som led i Aftale

mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere
flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse. Loven
er trådt i kraft den 1. juli 2016. Staten udbetaler en bonus til private virksomheder, som har ansat
en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb. Der er tale om en forsøgsordning, hvor
der kan udbetales bonus til virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni 2019 an-
sætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter
nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ordningen reguleres
af bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse.

Aktivitetsoversigt
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal bonusser..................... - - - - - 445 715 570 310 -

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - - 8,9 14,3 11,4 6,2 -
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14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering
Under dette aktivitetsområde henhører Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets be-

villinger til særlige forebyggende indsatser i forbindelse med international rekruttering, herunder
bevillinger afsat som led i de årlige satspuljesatspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til
integrationstiltag for personer i beskæftigelsesindsatsen samt støtte og rådgivning for au pairs.

14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til projekter i virksomheder, der skal understøtte modtagelse og

fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og deres familier.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - 1,8 2,0 - - - -

10. Projekter for udenlandsk ar-
 bejdskraft

Udgift ................................................... - 1,8 2,0 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,2 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 1,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,6 1,8 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2

I alt .................................................................................................................................. 0,2

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 14.63.01. Projekter for udenlandsk ar-
bejdskraft, § 14.63.02. Familiepakker - Integrationstilbud til arbejds-
kraft-indvandrere og deres familier og § 14.63.03. Støtte og rådgivning
til au pairs til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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10. Projekter for udenlandsk arbejdskraft
Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, So-

cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af interna-
tional rekruttering - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni 2014 oprettes en pulje,
som virksomheder kan søge til nyskabende ideer til modtagelse og fastholdelse af nye uden-
landske medarbejdere.

Der afsættes årligt 2,0 mio. kr. i 2015 og 2016.
Der kan bl.a. søges til nyskabende ideer indenfor følgende områder:

Metoder til introduktion af nye medarbejdere, som sikrer forankring i virksomheden. Der skal
være tale om introduktion til virksomheden, det danske arbejdsmarked og det danske samfund,
som rækker ud over de konkrete arbejdsopgaver på virksomheden.

Fastholdelsesindsats på tværs af virksomheder, f.eks. HR-samarbejde om karriereplaner mv.,
der omfatter mere end én virksomhed, indsats for at få medfølgende ægtefæller eller internationale
studerende i job, faglige og sociale netværk mv. på tværs af virksomheder.

Udvikling af koncepter for jobrettet sprogundervisning på virksomheder.
Projekter i samarbejde mellem virksomheden og frivillige organisationer eller foreninger i

lokalsamfundet, som kan introducere udenlandske medarbejdere og deres familier til fritidstilbud
og kulturlivet.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informa-
tionsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende. De gode erfaringer fra initiativerne
opsamles og offentliggøres på vidensbanken www.Expatviden.dk.

14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres
familie (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering, er der afsat be-
villing til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres
medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt
falder til og bliver en del af samfundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 1,2 -0,6 - - - - -

10. Familiepakker - integrationstil-
bud til arbejdskraft-indvandrere
og deres familie
Udgift ................................................... 1,2 -0,6 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,1 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,2 -0,6 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

http://www.Expatviden.dk
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6

I alt .................................................................................................................................. 0,6

10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie
Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering, jf. Aftale mellem

den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en
jobplan af februar 2008, er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker.
Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie
får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en
del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde
udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdsta-
gere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske
samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk
forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i foræl-
dreinformation.

14.63.03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-
2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen
for 2015 af november 2014 er indsatsen på finansloven for 2015 forlænget med 2,0 mio. kr. i
hvert af årene 2015 og 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum og maksimalt svarende til den faktiske
udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til
§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 1,1 3,0 2,0 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... - 2,0 - - - - -

10. Støtte og rådgivning for au pairs
Udgift ................................................... 1,1 3,0 2,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,1 2,8 2,0 - - - -
Indtægt ................................................ - 2,0 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 2,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Støtte og rådgivning for au pairs
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-
2014 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) til en social indsats for au pairs.

KIT vil varetage en yderligere forebyggende indsats i forhold til støtte og rådgivning for au
pairs, som vil betyde, at au pairs kan henvende sig flere steder for rådgivning og støtte. Indsatsen
koordineres med eksisterende initiativer under bevillingen.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen
for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,0 mio. kr.
i hvert af årene 2015 og 2016 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og FOA til videreførelse
af projektet om en helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark, herunder til au pairs, der er
eller bliver gravide under opholdet i Danmark.
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14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Re-
servationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 21,7 20,6 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

10. National strategi mod tvangsæg-
teskaber og lignende undertryk-

 kelse
Udgift ................................................... 4,6 8,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,4 8,0 - - - - -

20. Dialog, medborgerskab og etnisk
 ligebehandling

Udgift ................................................... 5,2 5,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,0 5,0 - - - - -

30. Indsats i forhold til traumatisere-
 de flygtningefamilier

Udgift ................................................... 4,2 4,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,1 4,0 - - - - -

40. Demokratisk medborgerskab og
 ligebehandling

Udgift ................................................... 2,6 0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,6 0,5 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af

udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske
udgift.
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50. Aktivt medborgerskab
Udgift ................................................... 5,4 2,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,1 2,9 - - - - -

60. Øget oplysning om integration
 på udlændingeområdet

Udgift ................................................... 0,1 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

70. Styrkelse af indsatsen mod fami-
 lierelateret vold

Udgift ................................................... -0,3 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 -0,1 - - - - -

80. Indsats i forhold til personer der
har været udsat for tortur eller

 krigsoplevelser
Udgift ................................................... - -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,2 - - - - -

90. Tilskud til særlige integrations-
 fremmende initiativer

Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,3
I alt .................................................................................................................................. 16,3

10. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 i 2014 og 2015
til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer skal forebygge æres-
relaterede konflikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kontakten til de unge.

20. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til initi-
ativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe dis-
krimination.
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30. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-2015 til en
indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksi-
sterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

40. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-
2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrø-
rende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra regeringens tværministe-
rielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningsse-
kretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængs-
kraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte
en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats
mod diskrimination i nattelivet.

50. Aktivt medborgerskab
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-
2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge
nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der
kan styrke udsatte unge nydanskeres medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen
gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under
denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

60. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet
På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kul-

turelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det
danske samfund. Bevillingen forudsættes bl.a. anvendt til informations- og undervisningsinitiati-
ver, der kan styrke kendskabet til samfundets grundlæggende værdier, blandt andet demokrati,
personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, forældreansvar, kønsligestilling, pligter og rettigheder for
alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund og overbevisning i forbindelse med arbejde, sam-
fundsforhold og hverdagsnormer. Det overordnede formål er at styrke det aktive og ligeværdige
medborgerskab for nye borgere og etniske minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af Udlændinge-, Integra-
tions- og Boligministeriet.

70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold
På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familie- og æresrelateret vold, herunder

tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter. Bevillingen på kontoen er finansieret
af satspuljemidler.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og op-
lysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større pro-
vinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierela-
teret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.
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Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende in-
stitutioner, private organisationer og lignende. Rådgivningen skal fungere som et supplement til
de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig eks-
pertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til
fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og
lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lig-
nende undertrykkelse.

80. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-
2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at eta-
blere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til ny-
danske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen
er der afsat 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte
flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter
om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der
yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

90. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-
2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations
Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbag-
grund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 0,8 2,0 - - - - -

10. Ekstra indsats til forebyggelse af
 æresrelaterede konflikter

Udgift ................................................... 0,0 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -0,1 - - - - -

20. Kurser om tvangsægteskaber ol.
Udgift ................................................... 0,8 2,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,7 2,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2

I alt .................................................................................................................................. 0,2

10. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om
udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene
2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret
vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæg-
lerkorps.

20. Kurser om tvangsægteskaber ol.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-
2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne mål-
rettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold
til æresrelaterede konflikter.

14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 - - - - - -

10. Formidling af viden
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

10. Formidling af viden
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for
2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og
5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden
bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i
2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på
integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et for-
pligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker
en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte
boligområder.

14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 4,7 2,3 - - - -

10. Opkvalificering af kommuner
 mv.

Udgift ................................................... -0,3 4,7 2,3 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 4,7 2,3 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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10. Opkvalificering af kommuner mv.
Kontoen er oprettet på finansloven for 2013 med 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,3 mio. kr. årligt i

2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet ved
efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vidensformidling og
erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en vejledning til sundhedsscreening
af nytilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesam-
menførte til flygtninge.

14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering
(tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 1,4 0,6 - - - - -

10. Rollemodeller og forældrenet-
værk som metoder til at fore-
bygge ekstremisme og polarise-

 ring
Udgift ................................................... 1,4 0,9 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,4 0,8 - - - - -

20. Kortlægning af ekstremisme
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 - - - - - -

30. Øget sammenhængskraft
Udgift ................................................... - -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,3 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § § 14.21.01. Styrelsen for In-

ternational Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af

udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske ud-
gift.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,1
I alt .................................................................................................................................. 1,1

10. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og pola-
risering

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2012-15 til etable-
ring af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af et
mentorkorps og etablering af forældrenetværk.

20. Kortlægning af ekstremisme
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

30. Øget sammenhængskraft
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for
2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke
sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af
nydanskere og til at styrke udviklingen af organisations-kompetencer blandt nydanskere.

14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reser-
vationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til
integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 -0,1 3,9 4,0 - - -

10. Tilskud til det frivillige integra-
 tionsarbejde

Udgift ................................................... 0,0 -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 -0,1 - - - - -

20. Danmarks Idrætsforbund
Udgift ................................................... - - 3,9 4,0 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 3,9 4,0 - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr.
i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse af
det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer. Ydermere blev
det som led i satspuljeforhandlingerne aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinfo og Get2Sport
skal ydes tilskud under denne bevilling.

20. Danmarks Idrætsforbund
Som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 4,0 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 til midlertidig forankringsstøtte til Danmarks Idrætsforbunds projekt Get2sport.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet til § 14.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet.

14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres
midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 3,0 4,5 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9

10. Styrket informationsindsats i
forhold til repatrieringsordnin-

 gen
Udgift ................................................... -1,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,4 - - - - - -

20. Styrkelse af repatrieringsindsat-
 sen

Udgift ................................................... 3,4 3,3 3,5 3,5 4,9 4,9 4,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,4 3,3 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8

30. Styrket informationsindsats om
 repatrieringsordningen

Udgift ................................................... 1,0 1,2 1,5 1,5 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,0 1,2 1,5 1,5 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,1

I alt .................................................................................................................................. 10,1

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen
Der blev på finansloven for 2010 afsat en bevilling på 20 mio. kr., hvorfra kommuner m.fl.

kan søge om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en
mere offensiv indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse
til repatriering, herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med
henblik på at sikre en holdbar repatriering.

20. Styrkelse af repatrieringsindsatsen
§ 4. i repatrieringsloven, jf. LB nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Udlændinge-, Inte-

grations- og Boligministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlæn-
dinge, der ønsker at repatriere. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har tillige ansvaret
for den generelle informationsindsats vedrørende repatriering. Udlændinge-, Integrations- og Bo-
ligministeriet kan efter loven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller
en eller flere myndigheder, organisationer eller foreninger mv.

Der kan af kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel råd-
givning af herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere
opholdsland. Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for
såvel personer med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer
om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igang-
værende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i
hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til
og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.



§ 14.69.07.20. 209

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at
understøtte kommunernes repatrieringsindsats. Rådgivningsarbejdet varetages af Dansk Flygtnin-
gehjælp, som tildeles 3,4 mio. kr. årligt til arbejdet.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme re-
patriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repa-
triering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og
private organisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemfø-
relsen af de pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller
inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet fra §
14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv.

30. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen
Som led i regeringens forslag om revision af repatrieringsloven afsættes 1,5 mio. kr. i hvert

af årene i 2014-2017 til styrkelse af informationsindsatsen. Bevillingens formål er gennemførelse
af konkrete projekter, der bl.a. understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlæn-
dinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande, som hidtil kun
har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet fra §
14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv.

14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre al-
vorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - 9,5 7,3 7,1 - - -

10. R.E.D.-Botilbud
Udgift ................................................... - 0,3 7,1 7,0 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 0,2 0,2 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,3 6,9 6,8 - - -

20. Etablering af nyt botilbud
Udgift ................................................... - 9,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 8,9 - - - - -

30. Evaluering af nyt botilbud
Udgift ................................................... - - 0,2 0,1 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,2 0,1 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2

I alt .................................................................................................................................. 0,2

10. R.E.D.-Botilbud
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,3 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. i hvert

af årene 2016 og 2017 til videreførelse samt en mindre kapacitetsudvidelse af det eksisterende
R.E.D.-botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab, jf. Aftale
mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november
2014. Botilbuddet giver beboerne den fornødne sikkerhed, samt afklaring af de unges muligheder
og ønsker i forhold til opnåelse af større frihed, selvbestemmelse, ansvar og selvstændighed,
herunder i relation til uddannelse, arbejde, egen bolig og økonomi, med henblik på, at den unge
kan opnå en selvstændig tilværelse.

20. Etablering af nyt botilbud
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 9,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje

til etablering og drift af et sikkert botilbud i Jylland til unge, der flygter fra alvorlige æresrelate-
rede konflikter, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljen er at etablere og drive et nyt sikkert
botilbud i perioden 2015 til og med 2017 målrettet unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede
konflikter. Botilbuddet skal kunne tilbyde de unge den nødvendige sikkerhed, når de er truet af
familien. Desuden skal et ophold på botilbuddet give den unge den fornødne støtte og rehabili-
tering til, at han eller hun kan opnå afklaring af sin situation og etablere et selvstændigt liv med
selvbestemmelse og deltagelse i uddannelse, job, sociale netværk mv. Ansøgerkredsen er orga-
nisationer, der kan varetage driften af den beskrevne opgave, herunder selvejende, kommunale
eller statslige institutioner. Der vil kun være én tilskudsmodtager.
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30. Evaluering af nyt botilbud
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og

0,1 mio. kr. i 2017 til en evaluering af det nye botilbud i Jylland til unge, der flygter fra
tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen igang-
sættes i løbet af det første år og skal følge projektet i hele perioden. Evalueringen udmøntes via
udbud.
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14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101)
 (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 6,3 5,0 4,6 - -

10. Ramme til styrket indsats til fo-
rebyggelse af radikalisering
Udgift ................................................... - - 6,3 5,0 4,6 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 6,3 5,0 4,6 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,6
I alt .................................................................................................................................. 13,6

10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalisering
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 18,2 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016,

5,0 mio. kr. i 2017 og 4,6 mio. kr. i 2018 til at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for
både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikalisering, jf. Aftale mellem den daværende
SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med bevil-
lingen er at forebygge, at borgere bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og
dermed risikerer at blive socialt marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende even-
tuelt udgøre en sikkerhedstrussel. Der er samlet afsat en økonomisk ramme på i alt 60,9 mio. kr.
til indsatsen over fire år og 3,0 mio. kr. i permanent bevilling herefter. Af rammen i 2015-2018
afsættes 43,9 mio. kr. til den sociale forebyggende indsats, og derudover afsættes 17 mio. kr. til
udmøntning af initiativer inden for exit-indsatser, indsatser over for personer, der har afsonet straf
for ekstremistiske handlinger samt PET's outreach-indsats. Den nærmere udmøntning aftales
mellem satspuljepartierne, justitsministeren og udlændinge-, integrations- og boligministeren og
ses i sammenhæng med regeringens lovforslag om ændring af pasloven og udlændingeloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.



§ 14.69.10. 213

14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

10. KVINFO's Mentornetværk
Udgift ................................................... - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

10. KVINFO's Mentornetværk
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 2,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til

KVINFO's Mentornetværk med henblik på at understøtte nydanske kvinder i at realisere deres
muligheder for et aktivt arbejdsliv i Danmark.

14.69.11. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.)

Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio.
kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet Mangfoldigt Foreningsdanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § § 14.21.01. Styrelsen for In-

ternational Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - -0,3 - - - - -

10. Unge nydanskeres deltagelse i
idræts- og foreningslivet
Udgift ................................................... - -0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4

10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet
I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra §

18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabsfamilier
og lektiehjælp.

14.69.12. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005 er der afsat 19,0 mio. kr. i 2006 og 30,0 mio. kr. i 2007-2008 og 25,0 mio. kr. i
2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 15,0 mio. kr. i hvert af årene
2007-2009 til videreførelse af Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde. Herudover
er der af bevillingen afsat 1,0 mio. kr. for 2006 og 2,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 til
Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde.

Indsatsen skal forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og andre frivillige
kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet, uddannelsessystemet
og i samfundet som helhed.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-
2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

20. Dansk Røde Kors frivilligheds-
 arbejde

Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Venskabsfamilier og lektiehjælp
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2006 af no-
vember 2005 er der afsat 18,0 mio. kr. i 2006, 12,6 mio. kr. i hvert af årene 2007-2008 og 10,0
mio. kr. i 2009 til venskabsfamilier og lektiehjælp. Af bevillingen er der afsat 1,0 mio. kr. i 2007
til ekstern evaluering.

Puljen skal medvirke til at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper og
andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet,
uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres ven-
skabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne.

Der kan eksempelvis ydes støtte til, at familier, foreninger, lokalgrupper og enkeltpersoner
gennem en frivillig indsats kan fungere som døråbnere og vejledere i forhold til det danske
samfund, herunder navnlig i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Der kan end-
videre ydes støtte til understøttelse af lokale netværk for venskabsfamilier og andre kontaktper-
soner, som gennemfører aktiviteter for flygtninge og indvandrere, f.eks. temadage og sportsakti-
viteter, ligesom der kan ydes støtte til etablering og videreudvikling af lektiehjælpsordninger for
tosprogede børn og unge. Der kan ligeledes ydes støtte til at opsamle og udbrede erfaringer med
frivillige, venskabsfamilier og kontaktpersoner samt med lektiehjælp.

Der kan fra kontoen endvidere ydes støtte til bl.a. udbydere af danskuddannelse til etablering
og videreudvikling af lektiehjælpsaktiviteter for udlændinge, der modtager danskuddannelse i
henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder særligt til udlændinge
med ingen eller alene en kortere skolemæssig baggrund med særligt behov for støtte til lektie-
læsning. Det vil ved tildeling af støtte indgå som et kriterium, at frivillige inddrages i lektie-
hjælpsaktiviteterne, men der kan også ydes støtte til aktiviteter, der etableres uden inddragelse
af frivillige.
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20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejde
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2009-
2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrke etniske mi-
noriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.

14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Den frivillige integrationsindsats
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

10. Den frivillige integrationsindsats
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af no-
vember 2006 er der afsat 9,0 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til det frivillige in-
tegrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for
at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som
frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge
med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)

Driftsstøtte til brugerorganisationer mv., hvorved ressortansvaret overgår til Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriet.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 22,7 22,1 28,3 27,7 27,7 23,7 23,7

10. Dansk Flygtningehjælp - Center
for Udsatte Flygtninge
Udgift ................................................... - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

20. Satspuljeaftalen for 2013, drifts-
støtte til bevillinger der udløber

 i 2013
Udgift ................................................... 21,1 13,4 14,5 13,8 13,8 13,8 13,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 - 0,6 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 20,8 13,4 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8

30. Venner viser vej - Civilsamfun-
det deltager i integrationsindsat-

 sen
Udgift ................................................... - - 4,5 4,0 4,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 4,5 4,0 4,0 - -

40. LOKK, Landsorganisationen af
kvindekrisecentre i Danmark
Udgift ................................................... - 5,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,9 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

50. REM, Rådet for Etniske Minori-
 teter

Udgift ................................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6

60. Fonden for Socialt Ansvar
Udgift ................................................... 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse

af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2016

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2

I alt .................................................................................................................................. 1,2

10. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge
Kontoen er oprettet på finansloven for 2015 med 1,1 mio. kr. om året fra 2015 og frem til

et permanent driftstilskud til Center for Udsatte Flygtninge i regi af Dansk Flygtningehjælp, jf.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af no-
vember 2014. Centeret er et landsdækkende videns- og rådgivningscenter, som medvirker til at
sikre, at der er den nødvendige kvalificerede viden hos kommunerne til at arbejde med udsatte
flygtninge med traumer og deres familier.

20. Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013
Bevillingen på kontoen vil blive anvendt til at udbetale årlige driftstilskud til Dansk Flygt-

ningehjælps landsdækkende frivillige integrationsarbejde og Dansk Røde Kors' frivillige integra-
tionsarbejde på henholdsvis 10,4 og 3,0 mio. kr.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er den permanente satspuljebevilling
fra 2017 flyttet til § 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fra § 15. Social- og In-
denrigsministeriet.

30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen
Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med 4,5 mio. kr. i 2016, 4,0
mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 til Dansk Røde Kors. Bevillingen skal understøtte inte-
grationsindsatsen i civilsamfundet ved at understøtte initiativet Venner viser vej, som koordineres
af Dansk Røde Kors.

40. LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre i Danmark
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november
2013 er der fra 2014 årligt afsat 6,5 mio. kr. i permanent driftsstøtte til Landsorganisationen af
kvindekrisecentre i Danmark (LOKK) - til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold,
tvangsægteskab og lignende undertrykkelse.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er kontoen fra 2017 flyttet til § 14.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet.

50. REM, Rådet for Etniske Minoriteter
Kontoen er oprettet fra 2017 med en årlig bevilling på 0,6 mio. kr. til Rådet for Etniske

Minoriteter (REM). Bevillingen er flyttet fra § 14.11.02.20. Styrkelse af integrationsindsatsen,
som hidtil har finansieret udgifterne. Udgifterne til REM afholdes af Styrelsen for International
Rekruttering og Integration (SIRI), som modtager de 0,6 mio. kr. via en intern statslig overførsel
fra § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren på integrationsområdet, i emner, der om-
handler flygtninge, indvandrere og integration. Rådet er endvidere initiativtager til andre aktivi-
teter.

Yderligere oplysninger kan findes på www.rem.dk.

http://www.rem.dk
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60. Fonden for Socialt Ansvar
Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar,

jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011. Bevillingen anvendes
til bydelsmødre.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er bevillingen fra 2017 flyttet til §
14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fra § 15. Social- og Indenrigsministeriet.
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Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.

14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lov-
bunden)

Fra bevillingen blev der frem til og med 2015 afholdt udgifter til integrationsydelse og kon-
tanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet.

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af
februar 2015 videreføres ordningerne fra 2016 på nye hovedkonti på § 14.71.10. Kontanthjælp i
forbindelse med integrationsprogrammet, § 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med inte-
grationsprogrammet og § 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 532,6 1.011,7 - - - - -

10. Kontanthjælp ifm. integrations-
programmet, gl. refusion
Udgift ................................................... 532,6 997,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 532,6 997,2 - - - - -

30. Integrationsydelse for øvrige, 30
pct. refusion (gl.)
Udgift ................................................... - 3,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 3,2 - - - - -

40. Integrationsydelse i forbindelse
med integrationsprogrammet, 50
pct. refusion (gl.)
Udgift ................................................... - 11,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 11,4 - - - - -

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion
Kontoen vedrører statens andel af udgifter til kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet frem

til og med 2015. På grund af omlægningen af kommunernes refusion er kontoen herefter opført
på § 14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, jf. bemærkningerne under hovedkon-
toen.
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Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Fra og med 2013 er boligudgifterne (særlig støtte) medregnet i kontanthjælpsudgifterne.

30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.)
Kontoen vedrører statens andel af udgifter til integrationsydelse med 30 pct. refusion i peri-

oden fra 1. september 2015 frem til og med 31. december 2015. Målgruppen er modtagere af
integrationsydelse, som har bestået danskprøve mindst på niveau med prøve i Dansk 2, FVU-
læsning trin 2 eller som har et eksamensbevis fra det danske uddannelsessystem, og som derfor
fritages for integrationsprogrammet. Målgruppen er passive eller deltagere i tilbud med vejledning
og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 38, stk. 2.

Grundet omlægningen af kommunernes refusion er kontoen fra finansloven for 2016 opført
på § 14.71.12. Integrationsydelse for øvrige, jf. bemærkningerne under hovedkontoen.

40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.)
Kontoen vedrører statens andel af udgifter til integrationsydelse med 50 pct. refusion i peri-

oden fra 1. september 2015 frem til og med 31. december 2015.
Målgruppen er deltagere i integrationsprogrammet efter integrationsloven og øvrige modta-

gere af integrationsydelse, som deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats efter lov om aktiv
beskæftigelsesindsats kapitel 11 eller ordinær uddannelse efter § 38, stk. 1.

Grundet omlægningen af kommunernes refusion er kontoen fra finansloven for 2016 opført
på § 14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, jf. bemærkningerne
under hovedkontoen.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
1. Ydelsesmåneder med refu-
sion (1.000 mdr.)................. 48,3 57,9 71,0 85,4 192,7 - - - - -
2. Gennemsnitlig månedlig
kontanthjælp kr.................... 6.654 11.323 10.179 11.579 11.499 - - - - -
3. Gennemsnitlig månedlig
støtte til boligudgifter mv. kr. 150 150 - - - - - - - -

II. Ressourceforbrug - - - - -
Statens udgifter til refusion
(mio. kr.).............................. 148,8 285,8 361,1 494,4 1.107,7 - - - - -
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14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktions-
forløbet (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægte-
fæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består
af danskuddannelse samt - hvis pågældende er berettiget til og ønsker det - beskæftigelsesrettede
tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Kommunerne har ansvaret for
introduktionsforløbet.

Det følger af danskuddannelsesloven, at kursister, som ikke er omfattet af integrationsloven,
og som ikke er henvist til danskuddannelse som led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, også kan være berettiget til danskuddannelse. Personer henvist til danskud-
dannelse efter danskuddannelsesloven er grænsependlere og udlændinge (flygtninge, familiesam-
menførte, udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller, internationale studerende samt au pairs
mv.), som har fået forlænget deres danskuddannelsesret, jf. § 2, stk. 5 og 6, i danskuddannelses-
loven.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til introduktionsforløbet inden for et
rådighedsbeløb pr. år for udlændinge, der deltager i tilbud efter integrationslovens kapitel 4 a eller
i danskuddannelse efter danskuddannelsesloven i øvrigt. Antallet af udlændinge i kommunen
opgøres som helårspersoner. I 2017 udgør rådighedsbeløbet 52.490 kr. pr. helårsperson (2017-pl).
Rådighedsbeløbet er fra 2015 udvidet til også at omfatte udgifter til danskuddannelse for udlæn-
dinge, som ikke har nået at færdiggøre deres uddannelse inden for de givne frister samt grænse-
pendlere mv., dvs. personer, der modtager danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter
satsreguleringsloven.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under introduktionsforløbet og efter danskud-
dannelsesloven er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 347,1 379,9 324,4 334,5 332,1 331,3 331,2

10. Aktive tilbud under introduk-
 tionsforløbet

Udgift ................................................... 0,5 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,5 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8

20. Arbejdsmarkedsrettet dansk
Udgift ................................................... 34,7 193,3 187,7 226,4 225,4 225,5 225,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 34,7 193,3 187,7 226,4 225,4 225,5 225,5

30. Ordinær dansk for udlændinge
 under introduktionsforløbet

Udgift ................................................... 312,0 184,7 134,9 106,3 104,8 103,9 103,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 312,0 184,7 134,9 106,3 104,8 103,9 103,9

10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet
Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au

pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der bl.a. består af beskæftigelsesrettede tilbud
efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Udlændinge, der har opholdstilladelse
på baggrund af studier, au pair-ophold mv., kan dog ikke gives beskæftigelsesrettede tilbud efter
loven.
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Aktivitetsoversigt

20. Arbejdsmarkedsrettet dansk
Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au

pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der bl.a. består af danskuddannelse. Målgruppen
indplaceres indledningsvist i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, som er et fokuseret dan-
skuddannelsestilbud. Efter gennemførelse af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning får kursi-
sterne ret til at blive indplaceret på en ordinær danskuddannelse i op til tre år med mulighed for
at aflægge prøve i dansk.

Aktivitetsoversigt

30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet
Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au

pairs mv. tilbydes efter gennemførelse af arbejdsmarkedsrettet danskundervisning at blive ind-
placeret på den ordinære danskuddannelse.

Kursister som ikke er omfattet af integrationsloven, og som ikke er henvist til danskuddan-
nelse som led i et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan være berettiget
til danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dette gælder
grænsependlere og udlændinge (flygtninge, familiesammenførte, udenlandske arbejdstagere og
deres ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv.), som har fået forlænget deres dan-
skuddannelsesret.

Aktivitetsoversigt

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - 1 2 4 4 4 4 4

III. Gns. enhedsomkostninger
Udgift pr. helårsperson (kr.).... - - - 2.149 4.991 5.673 5.669 5.675 5.677 5.516

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - 4,1 9,4 14,8 17,2 17,3 17,3 17,3

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - 71 235 378 441 442 442 442

III. Gns. enhedsomkostninger
Udgift pr. helårsperson (kr.).... - - - 17.520 25.095 25.586 25.591 25.585 25.582 25.582

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - 17,4 12,2 8,5 6,6 6,6 6,6 6,6

lI. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - 642 431 270 212 210 208 208

IlI. Gns. enhedsomkostninger
Udgift pr. helårsperson (kr.).... - - - 36.827 35.217 31.720 31.437 31.151 30.872 30.872
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14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationspro-
grammet (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have
tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på højst fem år og består
af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven. Integrationsprogram-
met skal i indhold og længde tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og behov. Kom-
munerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationspro-
gram. Mindreårige uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram, hvis de
vurderes at kunne få udbytte heraf.

Kommunerne skal give modtagere af integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse
med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager integrationsydelse, skal
alene have tilbud om danskuddannelse. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke
modtager integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, har som udgangspunkt ret
til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre
den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer -
fastlægges i en integrationskontrakt.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for
et rådighedsbeløb for udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens ka-
pitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2016 udgør rådig-
hedsbeløbet 76.635 kr. pr. helårsperson (2016-pl).

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter
satsreguleringsloven.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under integrationsprogrammet er omfattet af
den kommunale budgetgaranti.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 324,6 494,6 809,9 867,1 930,1 885,5 783,2

10. Aktive tilbud under integrations-
 programmet

Udgift ................................................... 86,7 142,1 239,7 186,0 213,4 220,8 222,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 86,7 142,1 239,7 186,0 213,4 220,8 222,9

20. Ordinær dansk for udlændinge
 under integrationsprogrammet

Udgift ................................................... 237,9 352,5 570,2 681,1 716,7 664,7 560,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 237,9 352,5 570,2 681,1 716,7 664,7 560,3

10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet
Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. In-

tegrationsprogrammet har en varighed på højst fem år og består bl.a. af beskæftigelsesrettede
tilbud efter integrationsloven i form af vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik mv.
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Aktivitetsoversigt 

Kilde: Jobindsats.dk og oplysninger estimeret på baggrund af budgetteringsmodel. 
Bemærkninger: Frem til 2014 indgik udgifterne på en samlet bevilling med aktive tilbud i introduktionsforløbet.

20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet
Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. In-

tegrationsprogrammet har en varighed på højst fem år og består bl.a. af danskuddannelse, jf. in-
tegrationslovens § 21.

Aktivitetsoversigt

14.71.04. Resultattilskud (Lovbunden)
Resultattilskud ydes i henhold til integrationslovens kapitel 9 om finansiering og admini-

stration mv.
Som led i Aftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge mellem regeringen

og KL af 18. marts 2016, jf. lov nr. 665 af 8. juni 2016, indgår, at resultattilskuddet for beskæf-
tigelse og gennemført ordinær uddannelse forhøjes i de første tre år, samt at perioden, hvor
kommunerne kan modtage resultattilskuddene forlænges til 5 år.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 142,9 159,4 235,2 408,1 556,6 604,8 621,6

10. Resultattilskud
Udgift ................................................... 142,9 159,4 235,2 408,1 556,6 604,8 621,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 142,9 159,4 235,2 408,1 556,6 604,8 621,6

10. Resultattilskud
Staten yder et resultattilskud på 76.500 kr. (2017-pl) til en kommune, hvis en udlænding der

får tilbudt et integrationsprogram, inden for de første tre år af integrationsprogrammet kommer i
ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse.
Staten yder endvidere et resultattilskud på 51.000 kr. (2017-pl) til en kommune, hvis en udlæn-
ding der får tilbudt et integrationsprogram, inden for det 4. eller 5. år af integrationsprogrammet
kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende
uddannelse., jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær be-
skæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågæl-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner, der del-
tager i aktive tilbud .. 1.550 2.050 2.650 3.900 7.500 5.000 6.650 7.600 7.900 7.950

lI. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - 173 284 479 372 426 440 446

IlI. Gns. enhedsomkostninger
Gns. offentlige udgifter pr.
helårsperson . - - - 44.359 37.867 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner - - - 12,8 18,3 25,7 31,3 33,0 30,9 27,0

lI. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - 476 705 1.140 1.362 1.433 1.329 1.120

IlI. Gns. enhedsomkostninger
Gns. offentlige udgifter pr.
helårsperson ............................. - - - 38.255 40.986 42.810 43.045 42.848 42.456 42.456
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dende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat i uddannelsesforløbet i en
sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 32.640 kr. (2017-pl) til en kommune, hvis en ud-
lænding inden for integrationsprogrammet indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første
prøvetermin herefter består prøven. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der
efter integrationsprogrammets udløb får forlænget uddannelsesretten efter § 2, stk. 5, i lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og indstiller sig til prøve i dansk inden uddannel-
sestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter integrationsprogrammets udløb, og senest ved første
prøvetermin herefter består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. Det er en be-
tingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede prøve i dansk er på det niveau, der
er fastsat som mål i integrationskontrakten. Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar
med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Aktivitetsoversigt

14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlæn-

dinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle
udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 445,6 682,4 1.120,6 1.958,7 2.093,9 1.422,7 1.212,6

10. Grundtilskud
Udgift ................................................... 445,6 682,4 1.120,6 1.958,7 2.093,9 1.422,7 1.212,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 445,6 682,4 1.120,6 1.958,7 2.093,9 1.422,7 1.212,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal personer med be-
stået prøve i dansk
(1.000) 1,8 2,6 2,1 1,6 2,0 3,3 4,2 7,1 8,0 8,8
Antal personer i be-
skæftigelse/uddannelse
(1.000) . 1,6 1,1 1,5 1,7 2,0 2,5 4,1 5,2 5,6 5,8

II. Ressourceforbrug
(2017-pl)
Statens udgifter til re-
sultattilskud (mio. kr.). 142 152 153 143 159 235 408 557 605 622

III. Gns. enhedsomkostnin-
ger
Resultattilskud pr. per-
son med bestået prøve i
dansk, kr 37.577 37.577 37.577 37.577 37.577 37.577 32.640 32.640 32.640 32.640
Resultattilskud pr. per-
son i beskæftigelse/ud-
dannelse år 1 - 3, kr ... 50.100 50.100 50.100 50.100 50.100 50.100 76.500 76.500 76.500 76.500
Resultattilskud pr. per-
son i beskæftigelse/ud-
dannelse år 4 og 5, kr - - - - - - 50.200 50.200 50.200 50.200
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10. Grundtilskud
I den 3-årige introduktionsperiode yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesam-

menførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale
merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

I 2017 udgør grundtilskuddet 3.772 kr. pr. person pr. måned. Grundtilskuddet blev nedjusteret
som følge af afskaffelse af starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet og timereglen, jf.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2012 af no-
vember 2011.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om
en satsreguleringsprocent.

Som led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at modtage og integrere
flygtninge af marts 2016 er grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
opjusteret i 2017 og 2018. I 2017 udgør grundtilskuddet 3.772 kr. pr. person pr. måned. Fra og
med 2019 udgør grundtilskuddet 2.693. kr. pr. person pr. måned.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Der er for finanslovsåret og frem indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager
grundtilskuddet.

14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde

mv. efter integrationsloven, jf. LB nr. 1094 af 10. oktober 2014.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 39,8 91,9 115,9 146,0 156,3 147,7 123,5

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Udgift ................................................... 39,8 91,9 115,9 146,0 156,3 147,7 123,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 39,8 91,9 115,9 146,0 156,3 147,7 123,5

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Kommunerne kan efter §§ 35-39 i lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LB nr.

1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv.,
særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet af den treårige
introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet
forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integra-
tionsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter
til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægte-
fællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber
og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 2.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal integrationsmåneder
(1.000 mdr.) .................... 229,3 155,0 140,8 173,7 266,0 446,8 546,7 583,6 556,1 474,0

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Statens udgifter (mio. kr.) 617,6 417,6 379,3 467,8 716,4 1.143,0 1.958,7 2.093,9 1.422,7 1.212,6

III. Grundtilskud pr. integrations-
måned (pl-2017).............. 2.693 2.693 2.693 2.693 2.693 2.693 3.772 3.777 2.693 2.693
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I henhold til integrationslovens § 45, stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter
til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse
med deltagelse i integrationsprogrammet, udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og
mindre arbejdspladsindretninger.

Aktivitetsoversigt

14.71.07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til reintegrationsbistand

efter § 10 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 af 7. oktober 2014 med senere ændringer. Loven
gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesam-
menførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler,
som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse.
Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere
i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er omfattet af aftalen om Den Europæiske
Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om
ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevæge-
lighed mv.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 25,5 29,1 35,1 37,4 39,9 42,2 44,2

10. Reintegrationsbistand
Udgift ................................................... 25,5 29,1 35,1 37,4 39,9 42,2 44,2
44. Tilskud til personer ....................... 25,5 29,1 35,1 37,4 39,9 42,2 44,2

10. Reintegrationsbistand
Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende månedlig reintegrationsbistand i

fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes,
hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker
at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.
Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, at den pågældende opfylder betingelserne for
at modtage førtidspension eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstil-
stand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet
eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen
anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrations-
bistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændin-

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal integrationsmåneder
(1.000 mdr.) 229,3 155,0 140,8 173,7 266,0 446,8 546,7 583,6 556,1 474,0

II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr.,
pl-2017) 49,9 47,7 67,8 81,4 187,9 234,3 292,0 312,6 295,5 247,0
Statslige udgifter (mio. kr.,
pl-2017) 25,0 23,8 33,9 40,7 93,9 117,2 146,0 156,3 147,7 123,5

III Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitlig månedlig
ydelse (pl-2017) 218 308 481 468 706 525 534 536 531 521
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gereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr.
pr. måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af udlændinge-, integrations- og boligmini-
steren. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag
af en vurdering af mulighederne for en vellykket integration.

Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand.

Aktivitetsoversigt

14.71.08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering

efter §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 10. oktober 2014 med senere ændringer.
Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familie-
sammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler,
som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse.
Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere
i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske
Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om
ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevæge-
lighed mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 56,5 35,0 58,0 59,2 59,2 59,2 59,2

10. Hjælp til repatriering
Udgift ................................................... 56,5 35,0 58,0 59,2 59,2 59,2 59,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 56,5 35,0 58,0 59,2 59,2 59,2 59,2

20. Resultattilskud
Udgift ................................................... - - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - - - -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal måneder for reinte-
grationsydelse 5.700 7.356 8.507 8.988 9.640 10.928 11.456 12.230 12.927 13.555
Antal sager ultimo året
(alm. bistand) 475 613 709 749 803 911 955 1.019 1.077 1.130
Antal sager ultimo året
(supplerende bistand) 70 506 584 630 674 761 797 849 896 938
Bistand pr. måned
(2017-pl) 2.019 2.391 2.538 2.978 3.380 3.276 3.265 3.264 3.264 3.263

II. Ressourceforbrug
Samlede udgifter til hjælp
(mio. kr., 2017-pl) 11,5 17,6 21,6 26,8 32,6 35,8 37,4 39,9 42,2 44,2
Udgifter til hjælp (mio.
kr., 2017-pl) 11,5 17,6 21,6 26,8 32,6 35,8 37,4 39,9 42,2 44,2
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10. Hjælp til repatriering
Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjem-

landet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis
udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repa-
triering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland
med 133.866 kr. (2017-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 40.826 kr. (2017-pl) pr. person,
der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til
hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele
på op til 2m3 pr. person og udgifter på højst 15.498 kr. (2017-pl) til transport af udstyr, der er
nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere op-
holdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 15.498 kr. (2017-pl) til køb
af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og
genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højest 20.016 kr.
(2017-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sy-
geforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er
etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug
og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre
hjælpemidler, dog højest i alt 6.671 kr. (2017-pl) samt hjælp til nødvendig vaccination. Hjælp til
repatriering omfatter desuden en ydelse på højst 6.541 kr. (2017-pl) i tilfælde, hvor sygeforsikring
ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter
til boligudgifter i op til et år, der i ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familie-
medlem repatrierer forud for resten af familien.

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 147.901 kr. (2017-pl)
pr. udlænding i 2017.
De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med sats-
reguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det er antaget, at 400 personer re-
patrierer årligt.

Aktivitetsoversigt

20. Resultattilskud
Pr. 1. juli 2011 blev der indført et resultattilskud på 25.000 kr. (2011-pl) til kommunalbe-

styrelserne for hver udlændinge med bopæl i kommunen, der repatrierer, jf. Aftale mellem den
daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om skærpede udvisnings-
regler og kommunalt fokus på repatriering af maj 2011. Loven trådte i kraft 1. juli 2011.

Med henblik på at understrege, at repatrieringsordningen helt og holdent er baseret på frivil-
lige beslutninger er resultattilskuddet til kommunalbestyrelserne afskaffet fra og med 1. juli 2012,
jf. lov nr. 437 af 21. maj 2012.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal repatrierede 613 476 393 320 323 400 400 400 400 400
Udgift pr. repatrieret
(2017-pl) 80.378 161.728 157.720 185.354 112.074 147.900 147.901 147.901 147.901 147.901

II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift til hjælp
(mio. kr., 2017-pl) 49,3 77,0 62,0 59,3 36,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2
Statslige udgifter til hjælp
(mio. kr., 2017-pl) 49,3 77,0 62,0 59,3 36,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2
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14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden)
Fra bevillingen blev der i 2016 afholdt kontanthjælp til deltagere i integrationsprogrammet.
Med ikrafttrædelsen af lov nr. 300 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpo-

litik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af
integrationsydelse mv.) pr. 1. juli 2016, er målgruppen udfaset.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 159,3 - - - -

10. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 80 pct. refusion
Udgift ................................................... - - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - - - -

20. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 40 pct. refusion
Udgift ................................................... - - 12,1 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 12,1 - - - -

30. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 30 pct. refusion
Udgift ................................................... - - 68,0 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 68,0 - - - -

40. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 20 pct. refusion
Udgift ................................................... - - 79,2 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 79,2 - - - -

Bemærkninger: For historiske oplysninger om kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet henvises til § 14.71.01.10.
Kontanthjælp ifm. I ntegrationsprogrammet og jobrefusion. 

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion
Fra bevillingen afholdte staten i 2016 udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integra-

tionsprogrammet med 80 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. Integrationsprogrammet og integrationsydelse.

20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion
Fra bevillingen afholdte staten i 2016 udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integra-

tionsprogrammet med 40 pct. refusion.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - - - - - - - -

II. Ressourceforbrug (2017-pl) - - - - - - - - - -
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - - - - - -

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig kon-
tanthjælp kr. - - - - - - - - - -
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Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. Integrationsprogrammet og integrationsydelse.

30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion
Fra bevillingen afholdte staten i 2016 udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integra-

tionsprogrammet med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. Integrationsprogrammet og integrationsydelse.

40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion
Fra bevillingen afholdte staten i 2016 udgifter til kontanthjælp i forbindelse med integra-

tionsprogrammet med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. I ntegrationsprogrammet og integrationsydelse
.

14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (Lovbun-
den)

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal i henhold til integrationsloven have tilbudt
et integrationsprogram. Udlændinge der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov
om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage forsørgelse. Udlændinge der er i stand
til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke integrations-
ydelse i henhold til § 2 i lov om aktiv socialpolitik. Satserne for integrationsydelse er fastsat i lov
om aktiv socialpolitik, § 22.

Staten refunderer kommunernes udgifter til integrationsydelse afhængigt af den enkelte mod-
tagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30
pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner(1.000) - - - - - 0,3 - - - -

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 30,3 - - - -

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig kon-
tanthjælp kr. - - - - - 11.955 - - - -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - - - 2,1 - - - -

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 226,6 - - - -

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig kon-
tanthjælp kr. - - - - - 11.955 - - - -

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - - - 1,8 - - - -

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 369 - - - -

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig kon-
tanthjælp kr. - - - - - 11.955 - - - -
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Kommunernes samlede nettoudgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede
reguleringsprocent i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det
Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - 691,1 777,9 749,9 705,7 663,9

10. Integrationsydelse i forbindelse
med integrationsprogrammet 80

 pct. refusion
Udgift ................................................... - - 127,6 74,1 42,0 34,0 30,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 127,6 74,1 42,0 34,0 30,7

20. Integrationsydelse i forbindelse
med integrationsprogrammet 40

 pct. refusion
Udgift ................................................... - - 275,4 177,8 118,3 86,6 76,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 275,4 177,8 118,3 86,6 76,3

30. Integrationsydelse i forbindelse
med integrationsprogrammet 30

 pct. refusion
Udgift ................................................... - - 100,7 128,1 107,9 68,4 58,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 100,7 128,1 107,9 68,4 58,2

40. Integrationsydelse i forbindelse
med integrationsprogrammet 20

 pct. refusion
Udgift ................................................... - - 187,4 397,9 481,7 516,7 498,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 187,4 397,9 481,7 516,7 498,7

10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 80 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet med 80 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. I ntegrationsprogrammet og integrationsydelse
.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner
(1.000) - - - - - 1,9 1,7 0,8 0,5 0,5

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio.
kr.) - - - - - 93 9 53 43 38

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr. - - - - - 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273
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20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 40 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet med 40 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. I ntegrationsprogrammet og integrationsydelse
.

30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 30 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. I ntegrationsprogrammet og integrationsydelse
. 

40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet 20 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet. 

14.71.12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden)
Af kontoen afholdes statens udgifter til integrationsydelse til personer, der ikke deltager i in-

tegrationsprogrammet i henhold til integrationslovens kapitel 4. Det gælder øvrige personer, der
ikke opfylder opholdskravet om ophold i Riget i 7 af de foregående 8 år, og som i øvrigt opfylder
kravene for at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - - - 9,0 8,1 4,3 2,7 2,2

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 442 444 296 216 191

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr. - - - - - 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - - - 4,8 7,7 5,2 2,9 2,3

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 236 427 360 228 194

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr. - - - - - 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - - - 1,3 15,5 24,5 27,6 29,4

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 811 1990 2409 2584 2494

III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse  kr. - - - - - 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273
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Staten refunderer kommunernes udgifter til integrationsydelse afhængigt af den enkelte mod-
tagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30
pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogram-
met er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede regu-
leringsprocent i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Kon-
servative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 68,8 102,5 109,7 99,6 159,6

10. Integrationsydelse for øvrige
med 80 pct. refusion
Udgift ................................................... - - 15,2 10,8 10,5 10,4 10,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 15,2 10,8 10,5 10,4 10,3

20. Integrationsydelse for øvrige
med 40 pct. refusion
Udgift ................................................... - - 37,0 26,8 26,3 26,0 25,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 37,0 26,8 26,3 26,0 25,5

30. Integrationsydelse for øvrige
med 30 pct. refusion
Udgift ................................................... - - 15,5 20,1 19,7 19,5 19,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 15,5 20,1 19,7 19,5 19,2

40. Integrationsydelse for øvrige
med 20 pct. refusion

 Udgift ................................................... - - 1,1 44,8 53,2 43,7 104,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 1,1 44,8 53,2 43,7 104,6

10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet med 40 pct. refusion.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - - - 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 18 13 13 13 13

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr. - - - - - 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273
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Aktivitetsoversigt

30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion.

Aktivitetsoversigt

14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)
Beskæftigelsesministeriet administrerer på vegne af Udlændinge-, Integrations- og Boligmi-

nisteriet et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samt-
lige ydelser, der er omfattet af refusionssystemet. Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter
vedrørende perioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge
af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015.
For disse udgifter er berigtigelser en integreret del af det nye refusionssystem, hvor der sker en
løbende genberegning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti. Eventuelle
berigtigelser optages på lov om tillægsbevilling.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - - - 1,8 0,8 0,3 0,2 0,2

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 86 67 66 65 64

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr. - - - - - 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - - - 1,0 0,7 0,4 0,2 0,2

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 48 67 66 65 64

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitligt månedlig
ydelse kr. - - - - - 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - - - - 0,3 1,5 1,7 1,7 2,0

II. Ressourceforbrug (2017-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) - - - - - 113 224 266 218 523

III. Gns. enhedsomkostninger Gen-
nemsnitligt månedlig ydelse  kr. - - - - - 7.273 7.273 7.273 7.273 7.273
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

10. Berigtigelser vedrørende refu-
 sion

Udgift ................................................... - - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - - - - -

10. Berigtigelser vedrørende refusion
Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen. 

14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.
På aktivitetsområdet afholdes udgifter til initiativer vedrørende modtagelse og integration af

flygtninge.

14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden)
Fra kontoen afholdes statens udgifter til refusion af midlertidig boligplacering af flygtninge

i 2016 og 2017.  
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at

modtage og integrere flygtninge af marts 2016, jf. Lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af
integrationsloven og forskellige andre love.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 49,5 - - -

10. Refusion af udgifter til midlerti-
 dig indkvartering

Udgift ................................................... - - - 49,5 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 49,5 - - -

10. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering
Kontoen vedrører udgifter til refusion af kommunernes udgifter til midlertidig indkvartering

på 49,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 (2017-pl). Staten refunderer kommunernes udgifter indenfor
et rådighedsbeløb med 50 pct. af kommunens nettodriftsudgifter til midlertidig indkvartering af
flygtninge, der overstiger flygtningens egenbetaling for indkvarteringen. Refusionsgrundlaget
udgør maksimalt 24.000 kr. pr. udlændinge kommunen årligt har midlertidigt indkvarteret. Ud-
lændinge opgøres som helårspersoner. Hver kommune kan dermed maksimalt modtage 12.000
kr. i refusion hvert år pr. helårsperson, der har været midlertidig boligplaceret.    

Bevillingen for 2016 udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2016, jf. Lov nr. 665 af 8. juni
2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love.
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14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden)
Fra kontoen afholdes statens udgifter til midlertidig kommunal beskæftigelsesbonus i 2017

og 2018.
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at

modtage og integrere flygtninge af marts 2016, jf. Lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af
integrationsloven og forskellige andre love.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 41,5 60,7 - -

10. Kommunal beskæftigelsesbonus
Udgift ................................................... - - - 41,5 60,7 - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 41,5 60,7 - -

10. Kommunal beskæftigelsesbonus
Kontoen vedrører udgifter til refusion af udgifter til midlertidig kommunal beskæftigelses-

bonus på 41,5 mio. kr. i 2017 og 60,7 mio. kr. i 2018.
Staten yder i 2017 og 2018 til den enkelte kommune et tilskud på 25.275 kr. for hver ekstra

flygtning og familiesammenført til en flygtning, der er kommet i ordinær beskæftigelse. Udlæn-
dinge-, integrations- og boligministeren fastsætter regler om beregning og udbetaling af tilskud-
det.

14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbun-
den)

Fra kontoen afholdes statens udgifter til uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med integra-
tionsgrunddannelsen.

Kontoen er oprettet som led i Trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter
af 17. marts 2016, jf. Lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 10,3 18,9 14,5 4,1

10. Refusion af kommunernes udgif-
ter til uddannelsesgodtgørelse

 Udgift ................................................... - - - 10,3 18,9 14,5 4,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 10,3 18,9 14,5 4,1

10. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse
Kontoen vedrører udgifter til uddannelsesgodtgørelse - herunder befordringsgodtgørelse i

forbindelse med integrationsgrunddannelsen. I de perioder af integrationsgrunduddannelsesforlø-
bet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager udlændingen en godt-
gørelse.

I 2017 udgør godtgørelsen for en måneds undervisning 12.259 kr. for personer, der forsørger
eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 8.579 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet
og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbe-
taling af børnebidrag samt 6.130 kr. for andre personer.

Godtgørelsen reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov
om en satsreguleringsprocent.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2001. Bortset fra justeringer i

kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-

gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.
Tekstanmærkningen giver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet mulighed for at

indgå flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forplig-
telser i f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere
omfattede og langsigtede opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 2.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994, men ændres årligt.
Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i 2016 at meddele tilsagn om

støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for
en samlet statslig udgiftsramme på netto 198,2 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme
bemyndiges udlændinge-, integrations- og boligministeren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til
oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder
indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for
den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 14.53.11. Oplysning og vejledning ved-
rørende byfornyelse og boliger. Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til
inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og
forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. §
14.53.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Udlændinge-, integrations- og boligmi-
nisteren bemyndiges desuden til i 2016 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til
områdefornyelse inden for et beløb på 70,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af
2017 overføres til 2018.

Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994 og ændret senest på finanslov

for 2011.
Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er der etableret en ordning, der giver kommu-

nerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.
Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler

med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en
ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre
20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten
udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af

udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor
opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til pro-
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jektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for
leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen giver udlændinge-, integrations- og boligministeren mulighed for at indgå

flerårige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i
f.eks. kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende
og langsigtede opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at stille kaution for en eventuel

kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af
løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan
påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafde-
lingen. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selv-
stændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og
afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,

at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-
kostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har
behov for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i
ministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen bemyndiger udlændinge-, integrations- og boligministeren til at fastsætte

regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbe-
taling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud
samt tilsyn og kontrol. Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at træffe
beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om til-
skud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning
på anbefaling fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 Beretning om satsreguleringspuljen .

Tekstanmærkningen giver udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndigelse til at
fastsætte regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar
hjemmel for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til at fastsætte sådanne regler

Som led i Aftalen mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om midlertidig ar-
bejdsmarkedsydelse af maj 2013 udvides rådighedsloftet til også at omfatte udgifter til danskud-
dannelse for personer, som ikke har nået at færdiggøre deres danskuddannelse under henholdsvis
integrationsprogrammet og introduktionsforløbet inden for de givne frister i integrationsloven.
Endvidere udvides rådighedsloftet for introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskuddan-
nelse for øvrige udlændige, der er henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.
Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til disse udvidelser af rådighedsloftet.
Som led i Aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse udvides rådighedsloftet for introduk-
tionsforløbet, jf. Integrationsloven § 45, stk. 5, til også at omfatte udgifter til danskuddannelse
for personer, som ikke har nået at færdiggøre deres danskuddannelse under henholdsvis integra-
tionsprogrammet og introduktionsforløbet inden for de givne frister i integrationsloven. Endvidere
udvides rådighedsloftet for introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskuddannelse for øv-
rige udlændinge, der er henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.
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Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til disse udvidelser af rådighedsloftet.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelsen

i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af na-
turalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.
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