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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 14.929,0 14.929,0 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... -1.043,0 -1.043,0 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 5.167,8 5.167,8 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 2.651,3 2.651,3 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 292,8 - 292,8

Reserver mv. ............................................................................................. 19.053,8 292,8
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 9.123,3 292,8
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 9.930,5 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... 19.053,8 292,8
Aktivitet i alt .............................................................................................. 19.053,8 292,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 19.053,8 292,8

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 1.500,0 -
02. Forskningsreserve ................................................................... 554,6 -
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv. 1.000,0 -
04. Satsreguleringspulje ................................................................ 851,7 -
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift .................................. 4,9 -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud

mv. ........................................................................................... 1.000,0 -
10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 - -
14. Reserve til finansloven for 2017 ............................................ 1.600,0 -
16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen ................. -345,0 -
17. Reserve til det hele Danmark ................................................. - -
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..................................... 4,4 -
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19. Reserve til kernevelfærd, tryghed og øvrige regeringsinitiati-
ver ............................................................................................ 1.000,0 -

20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes er-
hvervsrettede sagsbehandlingstider ........................................ - -

21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer ......................... - -
22. Reserve Statens Serum Institut ............................................... - -
25. Nyt skøn for ledighed ............................................................. 146,7 -
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa-

le operationer .......................................................................... 29,1 -
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem

til det samlede beredskab mv. ................................................ 13,5 -
30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter ............................... - 292,8
32. Effektivisering af det statslige indkøb ................................... - -
34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra

øerne ........................................................................................ - -
35. Ramme til lempelser for erhvervslivet ................................... 216,6 -
37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i

landbruget ................................................................................ 152,6 -
39. Reserve til JobReform fase 2 ................................................. 1.153,2 -
40. Budgetregulering vedr. erhvervsfremme uden for udgiftslof-

terne ......................................................................................... - -
43. Reserve til ny politiskole i det vestlige Danmark ................. - -
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. - -
46. Reserve til EU-relaterede udgifter ......................................... - -
47. Reserve til EU-bidrag ............................................................. 500,0 -
50. Reserve til Skatteministeriet ................................................... 1.250,0 -
53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen - -
54. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under delloftet for

drift .......................................................................................... -1.601,0 -
55. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under delloftet for

indkomstoverførsler ................................................................ -1.043,0 -
57. Reserve til udviklingsbistand ................................................. 1.135,0 -

35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ................................ 7.279,2 -
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .............................. 2.651,3 -
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Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det
på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder.
Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til
ikke-fradragsberettiget købsmoms.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 7.393,9 7.264,7 9.404,0 14.929,0 15.599,4 16.486,7 16.783,9
Udgift ......................................................... 7.393,9 7.264,7 9.404,0 14.929,0 15.599,4 16.486,7 16.783,9

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 7.393,9 7.264,7 9.404,0 14.929,0 15.599,4 16.486,7 16.783,9
35.11. Reserver mv. ................................. - - 2.173,0 7.649,8 8.320,2 9.207,5 9.504,7
35.12. Momsrefusion ................................ 7.393,9 7.264,7 7.231,0 7.279,2 7.279,2 7.279,2 7.279,2

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... - - - -1.043,0 -1.593,0 -1.816,0 -1.758,0
Udgift ......................................................... - - - -1.043,0 -1.593,0 -1.816,0 -1.758,0

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - - -1.043,0 -1.593,0 -1.816,0 -1.758,0
35.11. Reserver mv. ................................. - - - -1.043,0 -1.593,0 -1.816,0 -1.758,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 2.601,3 2.765,2 3.291,8 5.167,8 4.982,5 4.836,6 4.746,0
Udgift ......................................................... 2.601,3 2.765,2 3.291,8 5.167,8 4.982,5 4.836,6 4.746,0

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 2.601,3 2.765,2 3.291,8 5.167,8 4.982,5 4.836,6 4.746,0
35.11. Reserver mv. ................................. - - 1.128,0 2.516,5 2.331,2 2.185,3 2.094,7
35.12. Momsrefusion ................................ 2.601,3 2.765,2 2.163,8 2.651,3 2.651,3 2.651,3 2.651,3

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... - - - 292,8 - - -
Indtægt ....................................................... - - - 292,8 - - -

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - - 292,8 - - -
35.11. Reserver mv. ................................. - - - 292,8 - - -

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

Bevilling i alt ............................................. 9.995,2 10.029,9 12.695,8 18.761,0 18.988,9 19.507,3 19.771,9

Aktivitet i alt .............................................. 9.995,2 10.029,9 12.695,8 18.761,0 18.988,9 19.507,3 19.771,9
Udgift ..................................................... 9.995,2 10.029,9 12.695,8 19.053,8 18.988,9 19.507,3 19.771,9
Indtægt ................................................... - - - 292,8 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 9.995,2 10.029,9 12.695,8 19.053,8 18.988,9 19.507,3 19.771,9
Indtægt ................................................... - - - 292,8 - - -
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

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

10. Merudgifter ved nye bevillings-
 forslag

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

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Reservebeløbet for 2017-2020 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller eks-

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

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

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

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 554,6 1.205,3 1.252,6 2.249,4

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

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

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

 Udgift ................................................... - - - 554,6 739,5 924,6 1.171,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 554,6 739,5 924,6 1.171,1

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

vikling og innovation.

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

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

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

10. Reserve til aktivitetsafledte og
tekniske ændringsforslag mv.
Udgift ................................................... - - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2017-2020 til eventuelle, aktivitetsafledte,

tekniske eller uomgængelige merudgifter.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 851,7 942,5 915,9 959,7

10. Satsreguleringspulje
Udgift ................................................... - - - 851,7 942,5 915,9 959,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 851,7 942,5 915,9 959,7

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

til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring
af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen
(ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel sva-
rende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret
til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2015
medfører, at tilpasningsprocenten for 2017 udgør 0,2 procent. Det indebærer, at der tilføres
satsreguleringspuljen et puljebeløb på 513,4 mio. kr.

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

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

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

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2017 er 851,7 mio. kr.

35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

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

10. Reserve til aftale om psykiatri-
 en, drift

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

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

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

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

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

10. Midtvejs- og efterregulering af
det kommunale bloktilskud mv.
Udgift ................................................... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
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10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2017-2020. Reserven udmøntes blandt andet

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

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2017 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med
drøftelserne om kommunernes økonomi for 2018. Der foretages ligeledes en efterregulering af
beskæftigelsestilskuddet for 2016.

35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - 82,0 - 76,8 69,9 21,6

10. Fællesoffentlig digitaliserings-
 strategi

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

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

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

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

35.11.14. Reserve til finansloven for 2017

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1.600,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0

10. Reserve til finansloven for 2017
Udgift ................................................... - - - 1.600,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 1.600,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0
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10. Reserve til finansloven for 2017
Der afsættes en reserve på 1.600 mio. kr. årligt i 2017-2020 til højt prioriterede områder i

forbindelse med finansloven for 2017.

35.11.16. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -345,0 -345,0 -345,0 -345,0

10. Budgetregulering vedr. erhvervs-
 fremmeindsatsen

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

10. Budgetregulering vedr. erhvervsfremmeindsatsen
Der blev på finansloven for 2016 optaget en negativ budgetregulering på 345 mio. kr. årligt

fra 2017, der skal udmøntes ved konkrete reduktioner i udgifterne til erhvervsstøtte på finansloven
og via skattesystemet, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015. Den negative budgetregu-
lering søges udmøntet på ændringsforslagene

35.11.17. Reserve til det hele Danmark

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

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

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

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

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

10. Reserve til bekæmpelse af ludo-
 mani

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

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

reserve på 34,9 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale mellem
den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Liberal Alliance om delvis liberalisering af spillemarkedet af februar 2010.

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

35.11.19. Reserve til kernevelfærd, tryghed og øvrige regeringsinitiativer

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1.000,0 1.130,0 1.300,0 1.200,0

10. Kernevelfærd, tryghed og øvrige
 regeringsinitiativer

Udgift ................................................... - - - 1.000,0 1.130,0 1.300,0 1.200,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 1.000,0 1.130,0 1.300,0 1.200,0

10. Kernevelfærd, tryghed og øvrige regeringsinitiativer
Der afsættes en reserve i 2017-2020 til kernevelfærd, tryghed og øvrige regeringsinitiativer,

herunder til ældre, dagtilbud, indsats mod ungdomskriminalitet, udvidelse af E45 mellem Aarhus
S og Skanderborg S, Kræftplan IV samt øvrige sundhedsinitiativer.

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

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

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

 rettede sagsbehandling
Udgift ................................................... - - 40,5 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 40,5 - - - -
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10. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling
Der blev afsat en samlet ramme på 154 mio. kr. til initiativet vedr. reduktion af kommunernes

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

35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer

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

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

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

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

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

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut

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

10. Reserve til Statens Serum Insti-
 tut

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

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

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

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 146,7 73,6 - -

10. Nyt skøn for ledighed
Udgift ................................................... - - - 146,7 73,6 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 146,7 73,6 - -

10. Nyt skøn for ledighed
Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2017 efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er

der indarbejdet en reserve på i alt 146,7 mio. kr. i 2017 og 73,6 mio. kr. i 2018. Reserven dækker
over forventede statslige merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge samt kontant- og uddannelses-
hjælp.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

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

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

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

forbundet med politiets internationale beredskab. I 2017 udgør reserven 59,8 mio. kr., hvoraf en
basisbevilling på 30,7 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyn-
dighed mv.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. Politiet og den
lokale anklagemyndighed mv. på lov om tillægsbevilling for 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er adgang til overførsel til § 11.23.01.10. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv.
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35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det sam-
lede beredskab mv.

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

10. Reserve til radiokommunika-
 tionssystem

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

10. Reserve til radiokommunikationssystem
Der afsættes en reserve på i alt 13,5 mio. kr. i 2017. I 2017 afsættes endvidere 6,7 mio. kr.

i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. Det fremgår
af akt. 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af de samlede radio-
infrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdækkende radiokom-
munikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette svarer til en reserve
på i alt 165 mio. kr.

Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2017 i alt 20,2 mio. kr. af reserven
(2017-pl), heraf 6,7 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-
skab mv.

35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 292,8 - - -

10. Udbytte fra Nordsøfonden
Indtægt ................................................ - - - 292,8 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - 292,8 - - -

10. Udbytte fra Nordsøfonden
Som følge af reviderede skøn for oliepris, dollarkurs samt reviderede produktionsforudsæt-

ninger mv. er der indarbejdet en merindtægt på 292,8 mio. kr. i 2017 vedrørende udbytter fra
Nordsøfonden.

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

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

10. Effektivisering af det statslige
 indkøb

Udgift ................................................... - - -100,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -100,0 - - - -
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10. Effektivisering af det statslige indkøb
Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og

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

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

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

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

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

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni
2014 afsat 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent nedsættelse af færgetaksterne for
erhvervstransport til og fra øerne med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfun-
dene. Der blev på finansloven for 2016 udmøntet 76,9 mio. kr. årligt. De resterende midler er
udmøntet som led i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016.

35.11.35. Ramme til lempelser for erhvervslivet

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 208,0 216,6 219,2 221,8 224,4

10. Ramme til lempelser for er-
 hvervslivet

Udgift ................................................... - - 208,0 216,6 219,2 221,8 224,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 208,0 216,6 219,2 221,8 224,4

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

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

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - 232,0 152,6 173,7 262,4 -

10. Miljøtiltag for at lempe kvæl-
stofsregulering i landbruget

 Udgift ................................................... - - 232,0 152,6 173,7 262,4 -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 232,0 152,6 173,7 262,4 -

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

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

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

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

35.11.39. Reserve til JobReform fase 2

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

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

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

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

vative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform fase
I af november 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve, der anvendes ved
JobReform fase II til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster. Reserven udgør på bag-
grund af provenuet for kontanthjælpsreformen 418,2 mio. kr. i 2017, 447,5 mio. kr. i 2018, 494,1
mio. kr. i 2019 og 534,5 mio. kr. i 2020 og frem.

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

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

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

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

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

vative Folkeparti om finansloven for 2016 af november 2015 blev der optaget en negativ bud-
getregulering på 80,0 mio. kr. årligt fra 2016, svarende til et udestående provenu på fondsområdet
efter tilbageløb og adfærd. Med lov nr. 71 af 2. juni 2016 om ændring af fondsbeskatningsloven
er budgetreguleringen udmøntet.

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

2019 til udgifter til etablering af en ny politiskole i det vestlige Danmark, jf. Aftale mellem re-
geringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015. Der vil blive
udmøntet midler fra reserven, når der på baggrund af en analyse er fundet en hensigtsmæssig
løsning for etableringen af det nye uddannelsescenter.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 50,0 50,0 -

10. Reserve til ny politiskole i det
 vestlige Danmark
 Udgift ................................................... - - - - 50,0 50,0 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35.11.47. Reserve til EU-bidrag

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

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

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

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

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

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

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1.250,0 1.650,0 2.050,0 1.750,0

10. Toldområdet
Udgift ................................................... - - - 350,0 250,0 150,0 200,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 350,0 250,0 150,0 200,0

20. Inddrivelsesområdet
Udgift ................................................... - - - 450,0 400,0 600,0 300,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 450,0 400,0 600,0 300,0

30. Ejendomsområdet
Udgift ................................................... - - - 200,0 700,0 900,0 750,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 200,0 700,0 900,0 750,0

40. Styrkelse af SKAT
Udgift ................................................... - - - 250,0 300,0 400,0 500,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 250,0 300,0 400,0 500,0
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10. Toldområdet
Der afsættes en reserve til finansiering af implementeringen af EU's toldkodeks på 350 mio.

kr. i 2017, 250 mio. kr. i 2018, 150 mio. kr. i 2019 og 200 mio. kr. i 2020.

20. Inddrivelsesområdet
Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på inddrivelsesområdet på 450 mio.

kr. i 2017, 400 mio. kr. i 2018, 600 mio. kr. i 2019 og 300 mio. kr. i 2020.

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

i 2017, 700 mio. kr. i 2018, 900 mio. kr. i 2019 og 750 mio. kr. i 2020.

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

på 250 mio. kr. i 2017, 300 mio. kr. i 2018, 400 mio. kr. i 2019 og 500 mio. kr. i 2020.

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

nelsesinstitutionerne, der er omfattet af SEA-ordningen, med henblik på at sikre, at huslejened-
sættelsen i udgangspunktet er udgiftsneutral. Budgetreguleringen udmøntes på finansloven for
2020 på de relevante institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 21.
Kulturministeriet.

35.11.54. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under delloftet for drift
Som følge af reviderede skøn for asylansøgere i 2017-2020 efter færdiggørelse af minister-

paragrafferne er der indarbejdet en budgetregulering svarende til de forventede mindreudgifter i
2017-2020 under delloftet for driftsudgifter.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -1.601,0 -2.367,0 -2.148,0 -2.130,0

10. Budgetregulering sfa. reviderede
 asylskøn

Udgift ................................................... - - - -1.601,0 -2.367,0 -2.148,0 -2.130,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -1.601,0 -2.367,0 -2.148,0 -2.130,0

35.11.55. Budgetregulering sfa. reviderede asylskøn under delloftet for indkomsto-
verførsler

Som følge af reviderede skøn for asylansøgere i 2017-2020 efter færdiggørelse af minister-
paragrafferne er der indarbejdet en budgetregulering svarende til de forventede mindreudgifter i
2017-2020 under delloftet for indkomstoverførsler.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -1.043,0 -1.593,0 -1.816,0 -1.758,0

10. Budgetregulering sfa. reviderede
 asylskøn

Udgift ................................................... - - - -1.043,0 -1.593,0 -1.816,0 -1.758,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -1.043,0 -1.593,0 -1.816,0 -1.758,0

35.11.57. Reserve til udviklingsbistand
Der afsættes en reserve til udviklingsbistand med henblik på at fastholde en bistandsprocent

på 0,7 pct. af BNI i 2017.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1.135,0 1.135,0 1.135,0 1.135,0

10. Reserve til udviklingsbistand
Udgift ................................................... - - - 1.135,0 1.135,0 1.135,0 1.135,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 1.135,0 1.135,0 1.135,0 1.135,0
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35.12. Momsrefusion

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

under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og
Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2017.
Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-pro-
duktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen
på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020

Udgiftsbevilling ........................................... 7.393,9 7.264,7 7.231,0 7.279,2 7.279,2 7.279,2 7.279,2

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, drift
Udgift ................................................... 7.393,9 7.264,7 7.231,0 7.279,2 7.279,2 7.279,2 7.279,2
49. Reserver og budgetregulering ....... 7.393,9 7.264,7 7.231,0 7.279,2 7.279,2 7.279,2 7.279,2

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

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

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

under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og
Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2017.
Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-pro-
duktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen
på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

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

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.7. Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser
fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2014 2015 2016 F 2018 2019 2020
Udgiftsbevilling ........................................... 2.601,3 2.765,2 2.163,8 2.651,3 2.651,3 2.651,3 2.651,3

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, anlæg
Udgift ................................................... 2.601,3 2.765,2 2.163,8 2.651,3 2.651,3 2.651,3 2.651,3
40. Statslig momsrefusionsudgift ........ 2.601,3 2.765,2 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2.163,8 2.651,3 2.651,3 2.651,3 2.651,3

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

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