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§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 14.897,6 15.445,5 547,9
Indtægtsbudget ....................................................................... 160,0 - 160,0

Udenrigstjenesten mv. .............................................................................. 2.239,9 632,4
6.11. Udenrigstjenesten mv. .................................................................... 2.239,9 632,4

Internationale organisationer ................................................................. 766,3 0,6
6.21. Nordiske formål .............................................................................. 101,6 -
6.22. Øvrige internationale organisationer .............................................. 664,7 0,6

Bistand til udviklingslandene .................................................................. 12.312,8 51,6
6.31. Reserver ........................................................................................... -396,4 -
6.32. Bilateral bistand .............................................................................. 5.434,1 48,2
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ................................ 1.103,0 -
6.34. Miljø- og klimabistand ................................................................... 652,0 -
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed ........................................... 371,0 -
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................................. 1.429,1 -
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ................................................... 1.945,0 3,4
6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser ......................................... - -
6.39. Humanitær bistand .......................................................................... 1.775,0 -

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ........... 126,5 23,3
6.41. Fællesudgifter .................................................................................. 126,5 23,3

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.332,3 289,2
Interne statslige overførsler ....................................................................... - 87,6
Øvrige overførsler ...................................................................................... 13.014,1 269,5
Finansielle poster ....................................................................................... 99,1 10,0
Kapitalposter ............................................................................................... - 51,6
Aktivitet i alt .............................................................................................. 15.445,5 707,9
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -472,4 -472,4
Bevilling i alt ............................................................................................. 14.973,1 235,5
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Udenrigstjenesten mv.

6.11. Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103) (Drifts-

bev.) ......................................................................................... 1.735,7 -
02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet

(Driftsbev.) .............................................................................. - -
04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonferen-

ce (COP15) (Driftsbev.) ......................................................... - -
05. Indtægter fra borgerserviceydelser (tekstanm. 103) (Drifts-

bev.) ......................................................................................... -75,0 -
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender ............................... - 10,0
11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Men-

neskerettighedsinstitution (Driftsbev.) .................................... 39,4 -
12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.) ........... 26,6 -
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutio-

ner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................. 40,8 -
19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) ........................... - 150,0

 Internationale organisationer

6.21. Nordiske formål
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden) ................... 101,6 -

6.22. Øvrige internationale organisationer
01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer

(Lovbunden) ............................................................................ 410,5 -
03. Øvrige organisationer (Lovbunden) ....................................... 253,7 -
05. Den Europæiske Investeringsbank ......................................... 0,5 0,6

Bistand til udviklingslandene

6.31. Reserver
79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) .............. -396,4 -

6.32. Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.) ......................... 2.570,0 -
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.) 727,5 -
04. Personelbistand og myndighedssamarbejde (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 391,2 -
05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.) ....................... 596,0 -
06. Blandede kreditter (Reservationsbev.) ................................... - -
07. Lånebistand (Reservationsbev.) .............................................. 1,1 48,2
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................ 643,3 -
09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ... 275,0 -
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ....... 230,0 -
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6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... 1.103,0 -

6.34. Miljø- og klimabistand
01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 652,0 -

6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed
01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 361,0 -
02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.) ........... 10,0 -

6.36. Multilateral bistand gennem FN mv.
01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 605,4 -
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 90,0 -
03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 497,0 -
04. FN-programmer for landbrugsudvikling (Reservationsbev.) . 100,0 -
05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.) ....................... - -
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale

bidrag (Reservationsbev.) ....................................................... 136,7 -

6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) ............................... 1.075,0 1,2
02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.) .................... - -
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvri-

ge fonde (Reservationsbev.) ................................................... 325,0 -
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ...................... 545,0 2,2

6.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser
01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. - -
02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (Reservationsbev.) .... - -
03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .................... - -

6.39. Humanitær bistand
01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer

(Reservationsbev.) ................................................................... 640,0 -
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm.

101) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 1.135,0 -

Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter
02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.) .. 71,7 23,3
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 54,8 -
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C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 06.11.01.
Udenrigsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til

udenrigstjenstlige medarbejdere m.fl. til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet
opståede finansieringsbehov.

Stk. 2. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det
enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr. med eventuelt tillægslån på indtil 100.000 kr. til an-
skaffelse af motorkøretøj.

Nr. 3. ad 06.21.01.
Nordisk Innovations styrelse er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige

forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner
i 2016, 20 mio. norske kroner i 2017, og 10 mio. norske kroner i 2018.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give innovationscentrets styrelse til-
sagn om afholdelse af de nævnte beløb, som vil blive udredt af de bevillinger, der ydes innova-
tionscentret for de nævnte år.

Nr. 10. ad 06.11.21.
Udviklingsministeren bemyndiges til at påtage sig en garantiforpligtigelse på i alt 300 mio.

kr. for en kassekredit for Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Øst-
landene hos et kommercielt pengeinstitut.

Nr. 13. ad 06.11.01.
Udenrigsministeren bemyndiges til overfor internationale organisationer, som Grønland og

Færøerne søger optagelse i, at garantere for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskon-
tingent indenfor en samlet garantiramme på 1 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.
Udenrigsministeriet kan indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer mv.,

herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om at udsende eller indplacere medar-
bejdere på de danske repræsentationer i udlandet mod at få dækket Udenrigsministeriets lang-
sigtede, gennemsnitlige meromkostninger. Samarbejdet skal ligge inden for Udenrigsministeriets
formål og må ikke påføre private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 101. ad 06.11.15., 06.11.19., 06.32.08., 06.32.09., 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.39.02.,
06.39.03. og 06.41.03.

I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske organisationer (NGO'er og andre orga-
nisationer) bemyndiges udenrigs- eller udviklingsministeren til at udstede regnskabs- og revi-
sionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.

Nr. 102. ad 06.11.01.
Udenrigsministeren bemyndiges til at afholde pensionslignende udgifter til understøttelser til

tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten, jf. tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01.

Nr. 103. ad 06.11.01. og 06.11.05.
Som led i den årlige bevillingsafregning overføres årets resultat på § 06.11.05. Indtægter fra

borgerserviceydelser til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.
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Udenrigsministeriets opgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. Det indebærer,
at
- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, en

række internationale organisationer, herunder EU, FN, NATO og det nordiske samarbejde.
- Udenrigsministeriet forvalter den danske udviklingsbistand.
- Udenrigsministeriet hjælper danskere, der er havnet i vanskelige situationer i udlandet.
- Udenrigsministeriet støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige

kommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede,
samt trækker udenlandske investeringer til Danmark.

- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet,
herunder på handelspolitiske områder.

- Udenrigsministeriet bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om Danmark, dansk kultur
og Danmarks særlige kompetencer.

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt netværk af ambassader,
generalkonsulater, repræsentationer og handelskontorer i knap 100 byer og godt 80 lande, samt
6 repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer over 400
honorære konsulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder. Adresser, e-
mail-adresser og telefonnumre på de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer findes
på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk, under "Find os i verden".

Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 er Center for Kultur og Udvikling overført fra §
21. Kulturministeriet.

Ved kongelig resolution af 3. februar 2014 er Eksport Kredit Fonden overført til § 8. Erhvervs-
og Vækstministeriet.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 15.077,1 15.406,9 15.848,5 14.897,6 16.432,6 16.399,1 16.344,8
Udgift ......................................................... 15.667,2 16.239,9 16.324,8 15.445,5 16.972,4 16.938,5 16.854,8
Indtægt ....................................................... 590,1 832,9 476,3 547,9 539,8 539,4 510,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................. 2.104,8 1.723,2 1.773,0 1.767,5 1.740,7 1.707,2 1.652,9
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... 2.104,8 1.723,2 1.773,0 1.767,5 1.740,7 1.707,2 1.652,9

Internationale organisationer ................. 565,6 765,0 702,8 765,7 681,8 681,8 681,8
6.21. Nordiske formål ............................ 146,7 136,6 118,3 101,6 101,6 101,6 101,6
6.22. Øvrige internationale organisa-

tioner .............................................. 418,9 628,5 584,5 664,1 580,2 580,2 580,2

Bistand til udviklingslandene ................. 12.301,1 12.825,9 13.269,0 12.261,2 13.931,0 13.931,0 13.931,0
6.31. Reserver ......................................... -0,3 - 100,0 -396,4 100,0 100,0 100,0
6.32. Bilateral bistand ............................ 5.636,0 5.300,6 5.929,4 5.385,9 6.098,2 6.793,8 6.206,4
6.33. Bistand gennem civilsamfunds-

organisationer ................................ 997,2 986,3 1.083,0 1.103,0 1.103,0 1.103,0 1.103,0
6.34. Miljø- og klimabistand ................. 709,5 739,7 1.097,0 652,0 331,0 202,0 685,0
6.35. Forsknings- og oplysningsvirk-

somhed .......................................... 303,8 491,9 252,0 371,0 507,0 376,0 232,0
6.36. Multilateral bistand gennem

FN mv. .......................................... 1.614,5 1.431,5 1.665,0 1.429,1 1.870,8 1.681,8 1.962,8
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og

EU .................................................. 1.577,1 1.805,9 1.617,6 1.941,6 2.146,0 1.899,4 1.866,8
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indsatser ......................................... -12,6 -11,6 - - - - -
6.39. Humanitær bistand ........................ 1.475,8 2.081,7 1.525,0 1.775,0 1.775,0 1.775,0 1.775,0

Eksport- internationaliserings- og in-
vesteringsfremmeindsats ......................... 105,6 92,7 103,7 103,2 79,1 79,1 79,1
6.41. Fællesudgifter ................................ 105,6 92,7 103,7 103,2 79,1 79,1 79,1

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 372,7 285,5 135,0 160,0 85,0 160,0 85,0
Indtægt ....................................................... 372,7 285,5 135,0 160,0 85,0 160,0 85,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................. 372,7 285,5 135,0 160,0 85,0 160,0 85,0
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... 372,7 285,5 135,0 160,0 85,0 160,0 85,0

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter: 6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100,
102 og 103) (Driftsbev.)  

6.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende
EU-formandskabet (Driftsbev.)  

6.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende
FN's Klimakonference (COP15)
(Driftsbev.)  

6.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser (tekst-
anm. 103) (Driftsbev.)  

6.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Dan-
marks Nationale Menneskerettighedsin-
stitution (Driftsbev.)  

6.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier
(Driftsbev.)  

6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale
formål og institutioner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

6.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)  

6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)
(Lovbunden)  

6.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de
Forenede Nationer (Lovbunden)  

6.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)  
6.22.05. Den Europæiske Investeringsbank  
6.31.79. Reserver og budgetreguleringer

(Reservationsbev.)  
6.32.01. Udviklingslande i Afrika

(Reservationsbev.)  
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika

(Reservationsbev.)  
6.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbej-

de (Reservationsbev.)  
 6.32.05. Danidas erhvervsindsatser

(Reservationsbev.)  
6.32.06. Blandede kreditter (Reservationsbev.)  

6.38. Multilateral bistand til øvrige
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6.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)  
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)  
6.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)  
6.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)  
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisa-

tioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  
6.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande

mv. (Reservationsbev.)  
6.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv.

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  
 6.35.02. International udviklingsforskning

(Reservationsbev.)  
6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingspro-

gram (UNDP) (Reservationsbev.)  
6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNI-

CEF) (Reservationsbev.)  
6.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundheds-

programmer (Reservationsbev.)  
6.36.04. FN-programmer for landbrugsudvikling

(Reservationsbev.)  
 6.36.05. Globale Miljøprogrammer

(Reservationsbev.)  
6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og

diverse multilaterale bidrag
(Reservationsbev.)  

6.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)  
 6.37.02. Regionale udviklingsbanker

(Reservationsbev.)  
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettel-

sesinitiativer og øvrige fonde
(Reservationsbev.)  

6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union
(EU)  

6.38.01. Multilateral regional- og genopbygnings-
bistand (Reservationsbev.)  

6.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed
(Reservationsbev.)  

6.38.03. Diverse multilaterale bidrag
(Reservationsbev.)  

6.39.01. Generelle bidrag til internationale huma-
nitære organisationer (Reservationsbev.)  

6.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langva-
rige kriser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

6.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte
og langvarige kriser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

6.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer
(Reservationsbev.)  

6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)  
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Indtægtsbudget: 6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender  
6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm.

10)  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Bevilling i alt ............................................. 14.821,9 15.238,6 15.713,5 14.737,6 16.347,6 16.239,1 16.259,8
Årets resultat .............................................. -183,6 -125,9 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 66,1 8,7 - - - - -

Aktivitet i alt .............................................. 14.704,4 15.121,4 15.713,5 14.737,6 16.347,6 16.239,1 16.259,8
Udgift ..................................................... 15.667,2 16.239,9 16.324,8 15.445,5 16.972,4 16.938,5 16.854,8
Indtægt ................................................... 962,8 1.118,5 611,3 707,9 624,8 699,4 595,0

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 2.653,8 2.225,4 2.212,0 2.332,3 2.292,0 2.227,9 2.132,9
Indtægt ................................................... 265,2 249,6 228,9 289,2 278,4 249,4 220,3

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 41,8 49,4 16,8 - - - -
Indtægt ................................................... 150,6 128,7 86,6 87,6 86,5 85,4 85,4

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 12.452,2 13.873,0 13.996,9 13.014,1 14.581,3 14.611,5 14.622,8
Indtægt ................................................... 442,7 372,9 232,0 269,5 194,0 268,4 192,9

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 110,9 92,7 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1
Indtægt ................................................... 23,0 11,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 408,4 -0,5 - - - - -
Indtægt ................................................... 81,3 355,5 53,8 51,6 55,9 86,2 86,4

Bemærkninger: Beløbene under finansielle poster udgør udviklingslandenes træk på tidligere ydede statslån, bidrag til
regionale udviklingsbanker og -fonde, bidrag til Verdensbankgruppen og bidrag til øvrige internationale bistandsorgani-
sationer. 
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Driftsposter ................................................. 2.388,6 1.975,8 1.983,1 2.043,1 2.013,6 1.978,5 1.912,6
11. Salg af varer ....................................... 159,8 146,1 143,6 203,8 193,0 164,0 134,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 88,8 94,6 - 75,0 75,0 75,0 75,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 291,7 248,7 292,2 295,7 295,7 295,6 295,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 768,6 708,4 680,9 705,3 720,4 707,5 694,5
19. Fradrag for anlægsløn ......................... -4,7 -1,4 - - - - -
20. Af- og nedskrivninger ........................ 331,2 87,5 99,3 100,2 100,1 100,0 100,0
21. Andre driftsindtægter .......................... 15,2 7,5 85,3 10,4 10,4 10,4 10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.263,6 1.181,9 1.139,6 1.231,1 1.175,8 1.124,8 1.042,8
28. Ekstraordinære indtægter .................... 1,4 1,4 - - - - -
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 3,5 0,3 - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -108,8 -79,3 -69,8 -87,6 -86,5 -85,4 -85,4
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 150,6 128,7 86,6 87,6 86,5 85,4 85,4
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 41,8 49,4 16,8 - - - -

Øvrige overførsler ...................................... 12.009,5 13.500,1 13.764,9 12.744,6 14.387,3 14.343,1 14.429,9
30. Skatter og afgifter ............................... 0,0 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 442,7 372,9 232,0 269,5 194,0 268,4 192,9
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 12.209,2 13.767,4 13.641,0 13.152,6 14.272,6 14.302,8 14.335,9
44. Tilskud til personer ............................. 15,7 21,2 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3
45. Tilskud til erhverv .............................. 47,5 49,1 95,6 95,6 72,6 72,6 72,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 179,8 35,2 246,1 248,0 221,8 221,8 200,0
49. Reserver og budgetregulering ............ - - - -496,4 - - -

Finansielle poster ....................................... 87,9 80,9 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1
25. Finansielle indtægter ........................... 23,0 11,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
26. Finansielle omkostninger .................... 110,9 92,7 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1

Kapitalposter .............................................. 444,7 -238,9 -53,8 -51,6 -55,9 -86,2 -86,4
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. -2,9 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ....................... - -0,5 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang ....................... 81,3 355,5 53,8 51,6 55,9 86,2 86,4
58. Værdipapirer, tilgang .......................... 411,3 - - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af

Årets resultat) ..................................... -183,6 -125,9 - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af Årets resultat) ............... 66,1 8,7 - - - - -

I alt ............................................................. 14.821,9 15.238,6 15.713,5 14.737,6 16.347,6 16.239,1 16.259,8

Videreførselsoversigt:

Beholdning primo 2014 ............................................ 5,3 - - 151,0

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling



14 § 06.1.

Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.
Under aktivitetsområdet "Udenrigstjenesten mv." henhører Udenrigsministeriets departement,

drift af repræsentationerne i udlandet, betalinger for borgerserviceydelser (bl.a. visa og pas),
driftsbevilling til Institut for Menneskerettigheder, driftsbevilling til Dansk Institut for Interna-
tionale Studier, ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner samt udlodninger
fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ) og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103) (Driftsbev.)
Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01.

Udenrigstjenesten, som er opdelt på fire formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2.
Administration af udviklingsbistand (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§
06.11.01.30) og 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40). Hovedkontoen indeholder ligeledes en under-
konto for den indtægtsdækkede virksomhed for Udenrigsministeriets Kompetencecenter, §
06.11.01.90. Udenrigsministeriets Kompetencecenter samt § 06.11.01.97. Andre tilskudsfinansi-
erede aktiviteter.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... 2.040,5 1.786,5 1.742,0 1.735,7 1.713,0 1.680,7 1.649,3

Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,0 8,1 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 217,9 191,4 172,7 240,8 229,0 198,9 169,9
Udgift ........................................................... 2.240,0 1.898,8 1.914,7 1.976,5 1.942,0 1.879,6 1.819,2

Årets resultat ............................................... 19,4 87,2 -  - - - -

10. Generel udenrigspolitik
Udgift .................................................... 909,2 560,7 575,0 567,1 533,4 516,8 501,1
Indtægt .................................................. 119,7 91,5 71,3 72,8 72,2 71,9 71,9

20. Administration af udviklingsbi-
 stand

Udgift .................................................... 744,3 703,4 769,7 771,2 797,8 797,8 797,8

30. Eksport- og investeringsfremme
 mv.

Udgift .................................................... 346,6 368,4 340,9 340,5 324,4 315,5 307,3
Indtægt .................................................. 86,3 86,1 87,6 87,6 87,6 87,6 87,6

40. Borgerservice
Udgift .................................................... 212,8 254,3 217,1 219,1 218,4 210,5 203,0
Indtægt .................................................. - 2,9 1,8 1,8 1,2 0,4 0,4

80. Udenrigsministeriets Kompeten-
 cecenter

Udgift .................................................... 13,0 - - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger inden for aktivi-
tetsområdet, samt mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.41.02.
Eksportstipendiater og handelskontorer.
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90. Indtægtsdækket virksomhed.
 Udenrigsministeriets Kompeten-
 cecenter

Udgift .................................................... 14,1 11,9 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indtægt .................................................. 11,9 10,9 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter
 Udgift .................................................... - - - 68,6 58,0 29,0 -
 Indtægt .................................................. - - - 68,6 58,0 29,0 -

2. Reservationsoversigt 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Akkumuleret reserveret bevilling ................................................................................... 5,0
Bemærkning: Den reserverede bevilling anvendes til offensiv global markedsføring af Danmark, vækstmarkedsstrategier
, og grøn eksportfremme.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Udenrigsministeriets virksomhed er fastlagt i lov nr. 150 af 13. april 1983 om Udenrigstje-

nesten, i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamarbejde samt akt. 121 af
12. januar 2000 om etableringen af ny enstrenget eksport- og investeringsfremmende organisation,
Danmarks Eksportråd.

Udenrigstjenesten er organiseret som en enhedstjeneste. Medarbejderne indgår i én organi-
sation med én ledelse. Dette indebærer, at opgaver tilknyttet Udenrigsministeriets fire hovedfor-
mål kan udføres af den samme medarbejder. I forhold til ministeriets budgetstyring medfører
dette, at omkostninger som husleje, kommunikation o.l. som oftest er fællesomkostninger mellem
flere af hovedformålene. Dette gælder ikke mindst for udetjenestens vedkommende. Fordelingen
af Udenrigstjenestens udgifter på hovedformål er blevet foretaget på grundlag af bidrag og akti-
vitetsoplysninger fra Udenrigsministeriets mål- og resultatstyringssystem, skønnede andele af
visse fællesomkostninger, personaleoplysninger samt samlede regnskabsoplysninger fra ministe-
riets enheder.

Virksomhedsstruktur
06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-
somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet
06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15)
06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser

I opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer, gennemført
af en tværministeriel arbejdsgruppe, er bevillingen tilført 85,5 mio. kr. årligt fra og med 2011 til
øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer. De samlede midler til terrorsikring
anvendes bl.a. til sikkerhedsvagter, styrkelse af planlægnings- og implementeringskapacitet og
inspektionsindsatser, anskaffelse og installering af særlige sikkerhedskomponenter, anskaffelse
og drift af sikrede køretøjer og merudgifter i forbindelse med sikkerhedsbetingede flytninger.
Udgifterne finansieres delvist ved omprioriteringer inden for Udenrigsministeriets samlede be-
villingsrammer.

Af udetjenestens samlede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse
udgifter er således påvirket af den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede
virkninger af den udenlandske kurs- og prisudvikling, er der gennem en årrække etableret en
praksis for, at der gennemføres en særskilt kurs-, pris- og lønopregningskorrektion (KPL-regule-
ring) af Udenrigstjenestens bevillinger. Denne korrektion foretages på bevillingslovene, herunder
på tillægsbevillingsloven, og beregnes bl.a. med udgangspunkt i de enkelte repræsentationers
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regnskaber og officielle inflationstal opdelt på henholdsvis generel inflation og den gennemsnit-
lige udvikling i reallønsniveauet.

Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte
medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevilling
kan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæl-
ler/samlevere ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensions-
ordning, og ikke som led i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en arbejdsmarkedspension.
Baggrunden for pensionsordningen er, at ægtefællerne/samleverne under opholdet i udlandet ikke
ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for at etablere en pensionsordning. Pensionsord-
ningen etableres som en løbende alderspension, som er godkendt af Finansministeriet.

Der forventes ved fuld indfasning en udgift på i størrelsesordenen 10 mio. kr. på årsbasis.
Se også de særlige bevillingsbestemmelser nedenfor. Udgifterne til ovennævnte pensionsordning
afholdes under nærværende konto.

Der kan under kontoen optages indtægter i form af sponsorater vedrørende Global Green
Growth (3GF).

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.14 Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr.
pr. debitor i form af udgifter til leje af bus, hotelværelser og køb af flybil-
letter og lignende i forbindelse med eksportfremme, ministerdelegationer
mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering.

BV 2.3.2 Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i
udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle
individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksomheder,
selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner) og
publikationer o.l., som kan fravige princippet om at være fuldt omkost-
ningsdækkende.

BV 2.5.1 Udenrigsministeren bemyndiges til, som en del af betalingsordningen for
eksportfremme, at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte medarbejdere
med opgaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25
pct. af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som
resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn med
lokalt ansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.

BV 2.5.1 Af bevillingen kan der udbetales honorarer til forfattere, undervisere og
translatører, selv om disse skulle blive valgt blandt ministeriets ansatte.

BV 2.5.1 Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for
medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt
ansat i Udenrigsministeriet.

BV 2.6.1 Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område
at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer, konfe-
rencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.
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BV 2.6.1 Udenrigsministeriet kan, i situationer hvor det er nødvendigt at gennemføre
evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme
på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende op-
kræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministeriet
kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer - efter
Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpeforanstalt-
ninger over for danskere, der er berørt af katastrofen. Finansudvalget vil
snarest derefter blive orienteret og eventuelle bevillingsmæssige konse-
kvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.

BV 2.6.2 På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en mer- eller mindrebe-
villing svarende til det faktiske beløb for kurs-, pris- og lønregulering, dog
maksimalt 25,0 mio. kr., vedrørende udenrigstjenestens udgifter afholdt i
udenlandsk valuta.
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5. Opgaver og mål
Opgaver Mål

Generel udenrigspolitik Udenrigsministeriet skal sikre størst mulig indflydelse på det
internationale samarbejde og medvirke til generelt at ruste re-
geringen til håndtering af globaliseringens udfordringer i lyset
af danske interesser.
Udenrigsministeriet varetager: Danmarks generelle kontakt til
udlandet, konsultationer om udenrigspolitiske emner mv. med
samarbejdspartnere i Udenrigsministeriets nationale og inter-
nationale netværk.
Et aktivt public diplomacy for at understøtte regeringens sam-
lede plan for markedsføringen af Danmark, herunder påvirke
globale aktører og netværk.
Udvikling af Danmarks generelle europapolitik og koordine-
ring af Danmarks generelle holdning til EU-spørgsmål. Det vil
navnlig være væsentligt at håndtere den udfordring, som består
i udviklingen af det økonomiske samarbejde i EU og blandt
eurolandene og deraf følgende bredere politiske og evt. trak-
tatmæssige konsekvenser for EU-samarbejdet og Danmarks
stilling, herunder i lyset af EU-forbeholdene. Dette kræver dels
en løbende bredspektret forhandlingsindsats i EU mhp. at va-
retage danske interesser ift. denne udfordring, dels en fortsat
udvikling af den danske europapolitiske tilgang, bl.a. inden for
rammerne af en ny europapolitisk aftale, på grundlag af et så
bredt europapolitisk flertal i Folketinget som muligt.
Det kræver ligeledes flere danskere i EU's institutioner. Det
vil også være centralt at bidrage til, at Danmark gennem EU
og de europæiske repræsentationer kan være med til at skabe
resultater, der fremmer vækst og beskæftigelse i Europa.
Opgaven som hele regeringens udenrigstjeneste i tæt samar-
bejde med øvrige berørte ministerier.
Arbejdet med løbende at følge og vurdere den internationale
økonomiske, politiske, handelspolitiske, og sikkerhedspolitiske
udvikling med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrund-
lag for udarbejdelse og koordination af dansk udenrigspolitik
i bred forstand. Den mellemøstlige og nordafrikanske region -
fra Marokko i vest til Iran i øst - er af stor betydning for
Danmark både i forhold til udenrigspolitiske, sikkerhedspoliti-
ske og kommercielle interesser. Danmark spiller bilateralt og
gennem FN og EU en aktiv rolle i bestræbelserne på at løse
regionens konflikter, fremme stabilitet og styrke den langsig-
tede reformindsats i landene.
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Koordination af Danmarks deltagelse i og holdninger til
spørgsmål, der drøftes i øvrige internationale organisationer og
samarbejdsfora, som Danmark er medlem af, herunder NATO,
FN, OSCE, Norden, OECD, WTO, Europarådet m.fl. Dan-
marks deltagelse i mere specifikke internationale sager vedrø-
rende folkeret, havret, miljø og menneskerettigheder.
Danmarks indsats for at styrke den internationale retsorden og
den globale beskyttelse af menneskerettighederne.
Koordinationen af dansk sikkerhedspolitik, herunder det sik-
kerheds- og forsvarspolitiske samarbejde i FN, NATO, EU og
OSCE i bred forstand. I forlængelse af regeringens målsætning
om en sikkerhedspolitik, der ikke blot adresserer symptomer,
men også problemernes dybereliggende årsager, er der tale om
en bredspektret indsats, hvor arbejdet med at sikre den rette
balance mellem militære og civile instrumenter står centralt.
Stabilisering og stats- og fredsopbygning i skrøbelige stater
udgør vigtige elementer implementeringen. Herudover er der
fokus på at styrke det danske engagement i FN's fredsbeva-
rende operationer, herunder med særligt fokus på nordisk
samarbejde, og inden for det internationale samarbejde inden-
for ikke-spredning, nedrustning og våbenkontrol, hvor der er
særligt fokus på bedre regulering af våbenhandel og konven-
tionel våbenkontrol i Europa.

Administration af udviklings-
samarbejde

Udenrigsministeriet skal styrke Danmarks deltagelse i det in-
ternationale udviklingssamarbejde og varetage administratio-
nen af Danmarks statslige udviklingssamarbejde, som er en
integreret del af dansk udenrigspolitik i relation til modtager-
landene og i multilaterale fora. Udenrigsministeriet arbejder
med en rettighedsbaseret udviklingsstrategi og har som mål at
bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, jf. Stra-
tegi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv.
Indsatserne er fokuserede omkring fire strategiske prioritets-
områder:
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Administration af udviklings-
samarbejde

Menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, sociale
fremskridt og stabilitet og beskyttelse.
På det bilaterale område er udviklingssamarbejdet primært
fokuseret på flg. prioritetslande: Tanzania, Kenya, Uganda,
Mozambique, Ghana, Burkina Faso, Mali, Etiopien, Somalia,
Sydsudan, Zimbabwe, Niger, Bangladesh, Nepal, Vietnam,
Afghanistan, Myanmar, Palæstina, Indonesien, Pakistan og
Bolivia. På det multilaterale område samarbejdes især med
forskellige FN-organisationer, Verdensbanken og EU. Her-
udover ydes støtte til danske civilsamfundsorganisationers
indsatser i udviklingslandene, indsatser på miljø- og klima-
området, forskningssamarbejde samt det humanitære område.
Midlerne indgår i de udgifter, som kan rapporteres som ud-
viklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede
OECD/DAC-regler.

Eksport- og investeringsfrem-
me mv.

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, interna-
tionaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet er
en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets
øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningsef-
fektivitet i varetagelsen af danske opgaver i udlandet. Der
oprettes et Udenrigsøkonomisk Forum med det formål at
sikre tæt samspil med dansk erhvervsliv og andre centrale
aktører. Det Udenrigsøkonomiske Forum er rådgivende for
handels- og udviklingsministeren og udenrigsministeren i alle
spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og in-
vesteringsfremme.
Eksportrådets overordnede mål er at bidrage til vækst og
beskæftigelse i Danmark ved at understøtte danske virksom-
heder i at opnå mereksport og øge internationalisering, samt
ved at bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til
Danmark. Det sker bl.a. gennem rådgivning af danske virk-
somheder om eksportforhold samt ved kontakter til interna-
tionalt erhvervsliv og andre landes politiske og økonomiske
beslutningstagere. Med regeringens strategi for eksport og
økonomisk diplomati fra 2014 er der på tværs af ministeriet
sket en opprioritering af 'økonomisk diplomati' og eksport-,
innovations- og investeringsfremme bl.a. ved indsatser, der
afspejler forskydningen i den globale økonomi og vækst-
markederne, ministeriets særlige kompetencer i relation til at
løse politisk-kommercielle virksomhedsopgaver, udenlandske
investeringers bidrag til dansk samfundsøkonomi, samt mål-
sætninger om øget professionalisme, længere opgaveforløb
og højere værdi for virksomhederne i rådgivningen.
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Eksportrådets arbejdsområde dækker bredt fra virksomheds-
relaterede opgaver over handelspolitik til myndighedsvareta-
gelse. Eksportrådet er underlagt lov nr. 150 af 13. april 1983
om Udenrigstjenesten, akt. 121 af 12. januar 2000 om eta-
bleringen af Danmarks Eksportråd, samt lov nr. 53 af 31.
januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds vir-
ke med senere ændringer. Som et led i Eksportrådets virk-
somhedsrelaterede opgaver administrerer Eksportrådet en
række tilskudsprogrammer, der støtter danske virksomheder
i deres internationalisering, herunder eksportstart, markeds-
ekspansion og videnhjemtagning. Eksportrådet udfører indi-
viduelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministe-
riets betalingsbekendtgørelse, som alt andet lige er omkost-
ningsdækket, og leverer en række generelle gratisydelser.
Opgaverne løses alene, hvis der er en klar dansk kommerciel
interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks nationale
investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede
nationale koordinering og for markedsføring og salg af dan-
ske spidskompetencer overfor potentielle udenlandske inve-
storer. I 2010 i Eksportrådets strategi "Værdi, vækst og viden
for Danmark" fastlagdes overordnede mål om Eksportrådets
bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark gennem eksport
og tiltrækning af udenlandske investeringer. I gennemførel-
sen af regeringens strategi for eksport og økonomisk diplo-
mati vil der blive fastlagt nye mål for Eksportrådets virk-
somhed, herunder i relation til aktivitetsstigning inden for
politisk-kommerciel rådgivning samt større fokus på længe-
revarende rådgivningsforløb især for små- og mellemstore
virksomheder. Endvidere vil der ske en videreudvikling af
et nyt effektmålingsværkstøj med sigte på at måle nettoef-
fekten af Eksportrådets indsatser.
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Yderligere information om Udenrigstjenestens virksomhed kan findes på www.um.dk. For
generel information om udviklingsbistand henvises til § 06.3. Bistand til udviklingslandene samt
www.danida.dk. For yderligere information om Danmarks Eksportråd og organisationens mål og
resultater henvises til Eksportrådets hjemmeside: www.eksportraadet.dk.

| 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Borgerservice Udenrigsministeriet skal hurtigt og effektivt hjælpe danskere
i nød i udlandet.
Udenrigstjenestens borgerserviceopgaver omfatter bistand til
nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom,
fængsling og tyveri/røveri, og bistand til danskere i udlandet
berørt af kriser og katastrofer.
Borgerserviceopgaver omfatter ligeledes visumområdet, her-
under behandling af ansøgninger om visum, pas og opholds-
og arbejdstilladelser indgivet på de danske ambassader og
konsulater. Der indgives ca. 100.000 visumansøgninger per
år, og heraf udsteder de danske repræsentationer ca. 90 pct.
uden forelæggelse for Udlændingestyrelsen. Udenrigsmini-
steriet er i 2015 blevet tillagt afslagskompetence på visum-
området. Området er underlagt konkrete tidsfrister, som
Danmark har forpligtet sig til gennem sit Schengenmedlem-
skab. Udenrigsministeriet er i medfør af regeringsgrundlaget
endvidere indtrådt i Flygtningenævnet.
Regeringen har iværksat nye tiltag for hurtigere og mere
smidig udstedelse af forretnings- og turistvisa for at styrke
erhvervslivets internationalisering og turisme i Danmark. De
omfatter bl.a. den såkaldte Red Carpet ordning for udstedelse
af fast-track forretningsvisa; forbedring af særordningerne på
visumområdet for udenlandske rejsebureauer, og effektivise-
ring af visumsagsbehandlingen bl.a. ved at give de danske
repræsentationer kompetence til at give afslag i visumsager.
Under disse initiativer er det målsætningerne 1) at forøge
antallet af indleveringssteder for visa til Danmark gennem
outsourcingaftaler med private visumbureauer, 2) samt ved
at indgå aftaler om, at visumansøgninger kan indgives på
andre Schengen landes repræsentationer, i de lande hvor
Danmark ikke har en ambassade og 3) at akkreditere uden-
landske virksomheder, som har danske samarbejdspartnere
under Red Carpet ordningen.
Den generelt stigende internationalisering har betydet en ud-
bygning af såvel det nordiske som EU-samarbejdet på det
konsulære område.

| Mio. kr.| R| R| B| F| BO1| BO2| BO3
| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| Udgift i alt ...................................................| 2.281,5| 1.924,6| 1.931,2| 1.897,9| 1.874,0| 1.840,6| 1.809,2

|  0.| Hjælpefunktioner samt generel ledelse
| og administration............................| 836,4| 698,8| 723,4| 702,9| 703,4| 690,9| 679,1
|  1.| Generel udenrigspolitik .................| 387,2| 332,3| 334,3| 333,7| 325,0| 319,3| 313,8
|  2.| Administration af udviklingspolitik| 377,9| 305,4| 277,7| 265,9| 266,2| 261,4| 256,8
|  3.| Eksport- og investeringsfremme mv.| 397,7| 351,1| 347,1| 346,6| 337,6| 331,6| 325,9
|  4.| Borgerservice .................................| 282,3| 237,0| 248,7| 248,8| 241,8| 237,4| 233,6
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Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 90 . Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter
og underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

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

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 217,9 191,4 172,7 240,8 229,0 198,9 169,9

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 11,9 10,9 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - 68,6 58,0 29,0 -
4. Afgifter og gebyrer ................................ - 0,0 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 206,0 180,5 160,7 162,2 161,0 159,9 159,9
Bemærkninger: Indtægter på i alt 10,0 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede del af Udenrigsmini-
steriets kompetencecenter.

Øvrige indtægter udgør i alt 162,2 mio. kr. i 2015. Heraf vedrører i alt 98,5 mio. kr. salg af varer og tjenesteydelser
samt øvrige driftsindtægter. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rådgivningsydelser, administration af andre donorers bi-
standsprogrammer, publikationer og anden kommerciel bistand inden for erhvervslivets internationale rammebetingelser
samt på eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeområdet til virksomheder, selvejende institutioner, ministe-
rier og andre offentlige institutioner mv. Hertil kommer indtægter vedrørende centraladministrationens anvendelse af
Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets Sprog-
centers benyttelse af Eigtveds Pakhus, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra ministerier samt andre
refusionsprægede indtægter mv.

I alt 63,7 mio. kr. vedrører overførselsindtægter. Heraf vedrører i alt 59,9 mio. kr. overførsler, der dækker udgifter
forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (ekskl. lønninger og udetil-
læg), jf. tabel nedenfor. Der er udover nedenstående oversigt en række specialattachéer m.fl. udsendt til udenrigstjenesten.
0,9 mio. kr. vedrører overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i
Bruxelles. 2,9 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering vedrø-
rende biometri på opholdskort og langtidsvisum. 

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ 2.558 2.473 2.272  2.342 2.376 2.355 2.333
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 655,7 596,1 575,5  595,6 614,4 602,6 590,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 9,7 8,5 4,5  6,2 6,2 6,2 6,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 646,0 587,6 571,0  589,4 608,2 596,4 584,5

 Bevillingsoverførsel 2015
i mio. kr.

Antal forventede udsendte spe-
cialattacheer 2015

Finansministeriet .................................................................. 2,1 2
Erhvervs- og Vækstministeriet ............................................ 5,8 5
Skatteministeriet ................................................................... 1,1 1
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1,3 1
Justitsministeriet ................................................................... 7,3 7
Forsvarsministeriet ............................................................... 23,9 19
Social- og Integrationsministeriet........................................ 1,1 1
Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse 1,1 1
Beskæftigelsesministeriet ..................................................... 1,1 1
Uddannelse- og Forskningsministeriet ................................ 1,1 1
Undervisningsministeriet ...................................................... 0,4 1
Kulturministeriet .................................................................. 0,7 1
Miljøministeriet .................................................................... 2,1 2
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ................. 4,2 4
Transportministeriet ............................................................. 2,2 2
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ............................. 4,4 4

I alt ....................................................................................... 59,9 55
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Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør
ca. 1.300 årsværk samt årsværk indenfor indtægtsdækket virksomhed. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt
ansatte. Lønsum uden for lønsumsloft vedrører lønsum under Udenrigsministeriets indtægtsdækkede virksomhed, jf. §
06.11.01.90.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 32,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 290,1 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 322,9 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 2.108,1 1.838,2 1.899,3 1.778,8 1.765,8 1.752,8 1.739,8
+ anskaffelser .............................................. 146,3 59,8 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -63,6 -10,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
- afhændelse af aktiver ............................... 56,0 480,5 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0
- afskrivninger ............................................. 309,5 -389,7 90,0 93,0 93,0 93,0 93,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 1.825,2 1.796,9 1.884,3 1.765,8 1.752,8 1.739,8 1.726,8

Låneramme .................................................. - - 2.528,6 2.527,9 2.527,9 2.527,9 2.527,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 74,5 69,9 69,3 68,8 68,3

10. Generel udenrigspolitik
Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål. Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt i

2015-2018, som er overført til § 08.11.01. Departementet som følge af ressortomlægningen af
Eksport Kredit Fonden til § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. kgl. resolution af 3. februar
2014.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 22,7 mio. kr. årligt i 2015-
| 2018 til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i
| henhold til den gældende ordning herom. Forhøjelsen skyldes bl.a. en forventning om, at kurser
| og inflationen ændrer sig mere end tidligere forventet i en række af de lande, hvor udenrigstje-
| nesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.

20. Administration af udviklingsbistand
Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 26,6 mio. kr. i 2015 som
| følge af omprioriteringer af den samlede udviklingsbistand, jf. Aftale om finansloven for 2015.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.
Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.
Bevillingen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2015 til at fremme eksporten af dansk energitek-

nologi og energirådgivning med henblik på at påvirke energipolitik og energiregulering i en række
lande i retning af den danske energimodel samt øget sektorfaglig rådgivning af danske virksom-
heder på de danske ambassader, jf. Aftale om træk på vækstpuljen (vækstplanerne for fødevarer,
energi og klima, samt kreative erhverv) mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Midlerne er overført fra § 08.31.78.30. Reserver
til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft.

På finansloven for 2014 blev der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af Aftale
om en vækstplan mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om en yderligere styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen på de nye
vækstmarkeder. Heraf blev 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjene-
sten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Som led
i det igangsatte strategiske arbejde for eksport- og investeringsfremme i BRIK-landene samt øv-
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rige højvækstlande vil aktiviteterne for så vidt angår § 06.11.01. Udenrigstjenesten blive anvendt
til indsatsen for at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark samt lokal markedsrådgivning
af danske virksomheder om eksport og finansiering, og for så vidt angår § 06.41.03. Særlige
eksportfremmetilskud blive anvendt til fælles eksportfremstød samt særlig indsats for at under-
støtte små og mellemstore virksomheders eksport, jf. aftale om udmøntning mellem regeringen
(SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

På finansloven for 2014 blev kontoen tilført 3,4 mio. kr. i 2014 og 2,4 mio. kr. i 2015 til en
styrket eksport- og investeringsfremmeindsats for virksomheder indenfor velfærds- og sundheds-
området, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler afsat til opfølgning på arbejdet i vækstte-
ams af 23. september 2013 mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og
Liberal Alliance. Som følge af ovennævnte aftale afsættes derudover 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,1
mio. kr. i 2015 under § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer, således at der i alt af-
sættes 5,0 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 til en styrket eksport- og investeringsfremme-
indsats for virksomheder indenfor velfærds- og sundhedsområdet.

40. Borgerservice
Der henvises til afsnit 5 om opgaver og mål.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015 til til-
| trækning af udenlandske journalister til Danmark, jf. Aftale om vækstplan for turisme af 20. juni
| 2014 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og
| Det Konservative Folkeparti. Midlerne er overført fra § 08.31.78.30. Reserver til styrket indsats
| for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft.

90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter
Udenrigsministeriets Kompetencecenter leverer sprogundervisning, oversættelser, andre

sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område.
Indtægterne til Udenrigsministeriets Sprogskole er budgetteret til 10,0 mio. kr., hvoraf ca. 6,5
mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Inden for bevillingen varetager Udenrigsministeriet på vegne af en række EU-lande det

overordnede ansvar for et multi-donor finansieret nærområdeprogram for syriske flygtninge i Li-
banon, Jordan og Irak, jf. akt. 80 af 3. april 2014.

06.11.02. Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet (Driftsbev.)
Hovedkontoen vedrører regeringens fællesudgifter til afholdelse af EU-formandskabet i første

halvår 2012.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... 159,0 - - - - - -

Forbrug af reserveret bevilling ................... 63,4 0,1 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 0,0 - - - - - -
Udgift ........................................................... 100,7 0,1 - - - - -

Årets resultat ............................................... 121,7 - -  - - - -

10. Fællesudgifter
Udgift .................................................... 100,7 0,1 - - - - -
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmark varetog i første halvår af 2012 (1. januar 2012 - 30. juni 2012) formandskabet for

EU. Der blev i denne periode dels i København, dels i Horsens afholdt i alt 8 uformelle mini-
stermøder, møde mellem regeringen og EU-kommissionen, Europa-Parlamentets formandskonfe-
rence samt op til ca. 90 embedsmandsmøder og -konferencer.

Udenrigsministeriet varetog i forbindelse med formandskabet en række opgaver på vegne af
regeringen vedrørende planlægning, koordination, logistik, transport, lokaleleje, IT-installationer,
tolkning, pressebetjening, AV- og tolkeudstyr, akkrediteringssystem mv., som afholdes over
nærværende hovedkonto.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

10. Fællesudgifter
Af kontoen afholdes bl.a. Udenrigsministeriets udgifter til planlægning, koordination, logistik,

transport, lokaleleje, IT-installationer, tolkning, pressebetjening, AV- og tolkeudstyr, akkredite-
ringssystem mv. i forbindelse med afholdelse af EU-formandskabet.

Til dækning af regeringens fællesudgifter forbundet med afholdelse af formandskabet er der
på hovedkontoen afsat 88,1 mio. kr. i 2011 og 151,3 mio. kr. 2012. Der er endvidere reserveret
0,2 mio. kr. til dækning af udestående regninger mv. i 2013.

Yderligere information om EU-formandskabet kan findes på www.eu2012.dk.

06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15)
 (Driftsbev.)

Hovedkontoen vedrører regeringens fællesudgifter til afholdelse af FN's Klimakonference
(COP15) i december 2009.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - - - - - -

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

Årets resultat ............................................... 0,0 - -  - - - -

10. Fællesudgifter
Udgift .................................................... 0,0 - - - - - -

3. Hovedformål og lovgrundlag
Danmark var vært for klimakonferencen COP15 i København i 2009. COP15-konferencen

var det 15. møde i rækken af partsmøder under FN's Klimakonvention. Konferencen fandt sted
fra den 7.-18. december 2009.

Opgaver Mål
Planlægning, koordination, logi-
stik, kommunikation mv. i for-
bindelse med EU-formandskabet
i første halvår af 2012

Udenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af EU-
formandskabet i første halvår af 2012 med hensyn til plan-
lægning, koordination, logistik, kommunikation, IT mv.
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I forbindelse med Danmarks værtskab for COP15 varetog Udenrigsministeriet opgaver med
logistik, forhandling, information og inddragelse af erhvervslivet. På nærværende hovedkonto
afholdtes alene Udenrigsministeriets andel af regeringens fællesudgifter til COP15. Kontoen
nedlægges og 50 pct. af de uforbrugte midler på kontoen er bortfaldet på bevillingsafregningen
for 2010, mens de øvrige midler kan anvendes til opfølgning på COP15 under § 06.11.01.
Udenrigstjenesten mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.

5. Opgaver og mål

06.11.05. Indtægter fra borgerserviceydelser (tekstanm. 103) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nettoudgiftsbevilling ................................... -55,0 -55,0 -75,0 -75,0 -75,0 -75,0 -75,0

Indtægt ......................................................... 88,8 94,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Udgift ........................................................... 0,0 - - - - - -

Årets resultat ............................................... 33,8 39,6 -  - - - -

10. Indtægter fra borgerservicesager
Udgift .................................................... 0,0 - - - - - -
Indtægt .................................................. 88,8 94,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 88,8 94,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

4. Afgifter og gebyrer ................................ 88,8 94,6 - 75,0 75,0 75,0 75,0
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 0,0 75,0 - - - -

Bemærkninger: Indtægter på 75,0 mio. kr. vedrører salg af borgerserviceydelser, bl.a. udstedelse af pas og visa.

Opgaver Mål
Logistik, information mv. i for-
bindelse med COP15

Udenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af COP15
med hensyn til logistik, information, it, kommunikation mv.
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10. Indtægter fra borgerservicesager
Under kontoen oppebæres de indtægter, der med hjemmel i lov nr. 150 af 13. april 1983 §

14 om Udenrigstjenesten opkræves, som gebyr i forbindelse med udstedelse af pas og visa samt
andre borgerservicerelaterede tjenesteydelser.

Honorære konsulater har adgang til at genanvende et særligt ekspeditionsgebyr, som er for-
bundet med modtagelse og behandling af visumansøgninger mv.

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Indtægtsbevilling ......................................... 22,7 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10. Renteindtægt af diverse tilgode-
 havender

Indtægt ................................................ 22,7 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
25. Finansielle indtægter .................... 22,7 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10. Renteindtægt af diverse tilgodehavender
Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med en omlægning af § 37. Renter. De af Udenrigs-

ministeriet hidtil budgetterede renteudgifter og renteindtægter under § 37. Renter budgetteres fra
og med 1999 under nærværende hovedkonto.

Renteindtægterne - der fortsat henhører under statens indtægtsbudget - hidrører fra diverse
mellemfinansieringsordninger under ulandsrammen samt forrentning af øvrige likvide behold-
ninger. Renteindtægterne er faldende, bl.a. som følge af at en større del af bistanden gives som
fælles donorstøtte, hvoraf der ikke opnås renteindtægter.

06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettig-
hedsinstitution (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nettoudgiftsbevilling ................................... 37,9 38,4 38,8 39,4 39,0 38,2 37,5

Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,8 - -  - - - -
Indtægt ......................................................... 97,5 112,8 97,5 104,2 103,6 103,0 102,4
Udgift ........................................................... 131,2 150,4 136,3 143,6 142,6 141,2 139,9

Årets resultat ............................................... 5,0 0,8 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 54,0 65,3 48,0 39,4 39,0 38,2 37,5
Indtægt .................................................. 18,5 24,4 9,2 - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 12,3 11,6 18,4 11,4 11,3 11,3 11,2
Indtægt .................................................. 14,1 14,8 18,4 11,4 11,3 11,3 11,2

95. Tilskudsfinansieret virksomhed
Udgift .................................................... 0,2 1,3 0,2 4,6 4,6 4,6 4,6
Indtægt .................................................. 0,2 1,3 0,2 4,6 4,6 4,6 4,6

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 64,7 72,2 69,7 88,2 87,7 87,1 86,6
Indtægt .................................................. 64,7 72,2 69,7 88,2 87,7 87,1 86,6
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3. Hovedformål og lovgrundlag
Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (IMR)

er oprettet ved lov nr. 553 af 18. juni 2012. Instituttet er en selvejende institution inden for den
offentlige forvaltning. IMR indgik tidligere under Dansk Center for Internationale Studier og
Menneskerettigheder, der nu er nedlagt.

IMR har som formål at fremme og beskytte menneskerettighederne i overensstemmelse med
de internationale principper, der gælder for nationale menneskerettighedsinstitutioner.

IMR skal som national menneskerettighedsinstitution fremme og beskytte menneskerettighe-
derne i fredstid og under væbnede konflikter, navnlig ved at varetage overvågning af og rappor-
tering om menneskerettighedssituationen i Danmark, at udføre analyse af og forskning i menne-
skerettighedsområdet, at rådgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndigheder
og private aktører om menneskerettighederne, at fremme koordination mellem og bistand til de
frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne, at gennemføre og fremme under-
visning i menneskerettighederne, at forestå information om menneskerettighederne, at sikre bib-
lioteksfaciliteter vedrørende menneskerettighederne, og at bidrage til gennemførelsen af menne-
skerettighederne i ind- og udland.

IMR skal desuden som nationalt ligebehandlingsorgan fremme ligebehandling af alle uden
forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, herunder ved at bistå ofre for
forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen
til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, at indlede
uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling samt at offentliggøre rapporter og fremsætte
henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling. IMR kan af egen drift tage sager op
på ligebehandlingsområdet. Arbejdet som nationalt ligebehandlingsorgan sker inden for rammerne
af menneskerettighedsprincipperne.

IMR bidrager som national menneskerettighedsinstitution til gennemførelsen af menneske-
rettighederne i udlandet blandt andet ved at gennemføre undervisnings-, forsknings- og projekt-
aktiviteter på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, hvortil der ydes tilsagn
under § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

IMR kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og
andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang dette
er foreneligt med varetagelsen af IMRs øvrige opgaver. Denne adgang anvendes navnlig til at
bidrage til at gennemføre menneskerettighederne i udlandet.

For yderligere oplysninger henvises til www.menneskeret.dk.

Virksomhedsstruktur

06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution,
CVR-nr. 34481490.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål
Opgaver Mål
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6. Specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkning: Tallene vedrører alene underkonto 10.

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

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 97,5 112,8 97,5 104,2 103,6 103,0 102,4

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 14,1 14,8 18,4 11,4 11,3 11,3 11,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 0,2 1,3 0,2 4,6 4,6 4,6 4,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 64,7 72,2 69,7 88,2 87,7 87,1 86,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 18,5 24,4 9,2 - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ 121 124 121  126 125 124 123
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 60,4 67,0 56,1  60,3 59,6 58,9 58,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 27,3 26,7 30,9  34,4 34,2 34,0 33,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 33,1 40,3 25,2  25,9 25,4 24,9 24,4

National menneskerettigheds-
institution

At varetage overvågning af og rapportering om menneske-
rettighedssituationen i Danmark, at udføre analyse af og
forskning i menneskerettighedsområdet, at rådgive Folke-
tinget og regeringen samt andre offentlige myndigheder og
private aktører om menneskerettighederne, at fremme ko-
ordination mellem og bistand til de frivillige organisationers
arbejde med menneskerettighederne, at gennemføre og
fremme undervisning i menneskerettighederne, at forestå
information om menneskerettighederne, at sikre biblioteks-
faciliteter vedrørende menneskerettighederne, og at bidrage
til gennemførelsen af menneskerettighederne i ind- og ud-
land.

Ligebehandlingsorgan At fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling
på grund af køn, etnisk oprindelse og handicap, herunder
ved at bistå ofre for forskelsbehandling, at indlede uaf-
hængige undersøgelser af forskelsbehandling og at offent-
liggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål
vedrørende forskelsbehandling.

Mio. kr. R R B F BO1 BO2 BO3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Udgift i alt ........................................... 55,4 66,6 48,7 39,4 39,0 38,2 37,5

0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ........... 15,3 42,4 13,1 13,3 13,1 12,9 12,7

1. National menneskerettighedsinsti-
tution ........................................... 23,2 13,3 20,6 14,6 14,5 14,2 14,0

2. Ligebehandlingsorgan ................. 16,9 10,9 15,0 11,5 11,4 11,1 10,8
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 2,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 5,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,7 0,6 1,4 1,8 1,4 1,0 0,6
+ anskaffelser .............................................. -1,3 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
- afskrivninger ............................................. -0,8 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,3 1,2 1,4 1,4 1,0 0,6 0,2

Låneramme .................................................. - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 93,3 93,3 66,7 40,0 13,3

10. Almindelig virksomhed
På finansloven for 2011 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 med henblik

på at IMR som ligebehandlingsorgan fremmer ligebehandling af alle uanset køn.
På finansloven for 2011 blev kontoen desuden forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,8 mio.

kr. årligt fra 2012 som led i udmøntningen af Aftale om satspuljen for 2011 mellem den davæ-
rende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Midlerne blev afsat til at styrke IMR's opgave
med at indsamle og formidle viden om handicapområdet, herunder at gennemgå eksisterende og
foreslået lovgivning og regulering samt beslutningsforslag og andre forslag med henblik på at
vurdere, om de lever op til forpligtelserne i FN's handicapkonvention.

På finansloven for 2011 blev kontoen endelig forhøjet med 3,6 mio. kr. årligt fra 2011.
Midlerne blev overført fra § 15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede, der er nedlagt
pr. 31. december 2010, idet overvågningsopgaven vedrørende FN's handicapkonvention placeres
i IMR.

På finansloven for 2012 blev kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 som følge
af Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten. Midlerne blev
afsat med henblik på at fremme det generelle arbejde med menneskerettighederne.

Kontoen er i 2015 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt med henblik på at IMR kan tage sager op
på ligebehandlingsområdet af egen drift.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører salg af konsulentydelser samt egne og andres

udgivelser af bøger, rapporter og lignende.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed
Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internatio-

nale emner.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler

fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.
Instituttets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter f.eks. udførelse af konsulentopgaver,

gennemførelse af seminarer, afholdelse af efteruddannelseskurser for brugergrupperne mv.
Instituttet har endvidere mulighed for at indgå aftale med f.eks. Udenrigsministeriet om

flerårige udredningsprogrammer og andre konkrete opgaver inden for centrets faglige virkefelt.



32 § 06.11.12.

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 

 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nettoudgiftsbevilling ................................... 26,4 27,0 27,0 26,6 22,8 22,4 22,0

Forbrug af reserveret bevilling ................... 0,9 0,5 -  - - - -
Indtægt ......................................................... 67,4 59,2 52,0 52,4 52,4 52,4 52,4
Udgift ........................................................... 91,0 88,3 79,0 79,0 75,2 74,8 74,4

Årets resultat ............................................... 3,7 -1,6 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 61,2 61,4 50,7 50,5 46,7 46,3 45,9
Indtægt .................................................. 37,6 32,3 23,7 23,9 23,9 23,9 23,9

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 0,4 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Indtægt .................................................. 0,4 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

95. Tilskudsfinansieret virksomhed
Udgift .................................................... 23,4 22,1 23,0 23,2 23,2 23,2 23,2
Indtægt .................................................. 23,4 22,1 23,0 23,2 23,2 23,2 23,2

97. Anden tilskudsfinansieret virk-
 somhed

Udgift .................................................... 6,1 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Indtægt .................................................. 6,1 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3. Hovedformål og lovgrundlag
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er oprettet ved lov nr. 554 af 18. juni 2012.

Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. DIIS indgik tidligere
under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, der nu er nedlagt.

DIIS har som sit primære formål at udføre uafhængig forskning og analysevirksomhed på
internationalt niveau af betydning for dansk udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik inden for
et bredt felt af internationale emner, herunder den globale verdensorden, regionale udfordringer,
europæisk politik, internationale juridiske, politiske og økonomiske relationer, forsvar, fred og
konflikt, ulighed og udvikling, årsager til og bekæmpelse af fattigdom, voldelige konflikter, for-
brydelser mod menneskeheden, folkedrab og Holocaust samt arktiske forhold og demokratiud-
vikling.

DIIS følger den internationale udvikling med henblik på at vurdere og fremkomme med
uafhængig analyse af og anbefalinger om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation i
en bred politisk, økonomisk og kulturel sammenhæng, herunder Danmarks placering i forhold til
udviklingspolitiske problemstillinger.

Der er i 2010 indgået en 5-årig resultatkontrakt mellem DIIS og Udenrigsministeriet. Kon-
trakten, der udløber med udgangen af 2014, dækker alle instituttets faglige aktiviteter. En ny re-
sultatkontrakt forventes indgået i løbet af 2014 for perioden 2015-2019.

Dokumentationsopgaver for DIIS løses bl.a. gennem opretholdelse af tidssvarende offentlige
biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

DIIS kan udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og
andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk.
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Virksomhedsstruktur

06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier, CVR-nr. 34462674.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.

7. Specifikation af indtægter

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indtægter i alt .............................................. 67,4 59,2 52,0 52,4 52,4 52,4 52,4

1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 0,4 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 23,4 22,1 23,0 23,2 23,2 23,2 23,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 6,1 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske

bidrag, bøder mv. ................................... 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 37,6 32,3 23,7 23,9 23,9 23,9 23,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet (§ 12.11. 01. Departementet)
på i alt 23,9 mio. kr., herunder til drift (15,6 mio. kr.) og gennemførelse af konkrete projekter (8,3 mio. kr.), jf. Aftale
på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012. 

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Personale i alt (årsværk) ............................ 100 100 104  104 100 99 98
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 51,4 45,2 49,3  49,4 46,4 46,0 45,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 13,9 11,4 15,2  15,3 15,3 15,3 15,3

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 37,5 33,8 34,1  34,1 31,1 30,7 30,3

Opgaver Mål
Forskning og analyse At udføre forskning af international kvalitet og forskningsba-

seret redegørelses- og udredningsvirksomhed inden for insti-
tuttets faglige virkefelt.

Dokumentation og information At formidle forskningsresultater, analyser og viden og udøve
dokumentations- og informationsvirksomhed, herunder bib-
lioteksvirksomhed, om internationale forhold.

| Mio. kr.| R| R| B| F| BO1| BO2| BO3
| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| Udgift i alt .............................................| 62,7| 62,7| 51,4| 50,5| 46,7| 46,3| 45,9

| 0.| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration................| 19,9| 21,3| 15,7| 15,8| 15,7| 15,6| 15,5

| 1.| Forskning og analyse .................| 34,5| 33,6| 29,1| 28,3| 24,7| 24,5| 24,3
| 2.| Dokumentation og information. .| 8,3| 7,8| 6,6| 6,4| 6,3| 6,2| 6,1
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9. Finansieringsoversigt

R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reguleret egenkapital ................................. - - 1,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 5,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 6,7 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 0,8 - 0,3 2,6 1,8 1,8 0,8
+ anskaffelser .............................................. -1,5 2,4 0,5 0,4 1,5 - -
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - 0,3 - - - - -
- afskrivninger ............................................. -1,0 0,2 0,3 1,2 1,5 1,0 0,7
Samlet gæld ultimo ..................................... 0,3 2,5 0,5 1,8 1,8 0,8 0,1

Låneramme .................................................. - - 1,3 2,0 2,0 2,0 2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 38,5 90,0 90,0 40,0 5,0

10. Almindelig virksomhed
Der indgår under kontoen ca. 22,0 mio. kr. årligt, som vedrører ulandsforskning under DIIS'

almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de
internationale OECD/DAC-regler. Endvidere indgår intern statslig overførsel fra Forsvarsmini-
steriet på i alt 23,9 mio. kr. årligt, jf. Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.
Bevillingen er teknisk videreført i 2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. til at forlænge
| Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse. Midlerne
| er overført fra § 19.17.04. Andre programaktiviteter.

90. Indtægtsdækket virksomhed
Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører salg af konsulentydelser samt egne og andres

udgivelser af bøger, rapporter og lignende.

95. Tilskudsfinansieret virksomhed
Instituttets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter både nationale og internatio-

nale emner.

97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler

fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.
Instituttets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter f.eks. udførelse af konsulentopgaver,

gennemførelse af seminarer, afholdelse af efteruddannelseskurser for brugergrupperne mv.
Instituttet har endvidere mulighed for at indgå aftale med f.eks. Udenrigsministeriet om

flerårige udredningsprogrammer og andre konkrete opgaver inden for centrets faglige virkefelt.

06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)

Under kontoen afholdes udgifter til tilskud til en række organisationer mv. samt udgifter til
freds- og stabiliseringsindsatser.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 33,8 43,7 40,2 40,8 40,9 40,9 19,1

10. Tilskud til oplysningsarbejde
 mv.

Udgift ................................................... 4,3 4,3 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,3 4,3 4,3 4,8 4,3 4,3 4,3

20. Tilskud til internationale institu-
 tioner

Udgift ................................................... 14,6 6,9 12,4 12,2 12,8 12,8 12,8
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 8,9 6,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,7 0,0 11,3 11,1 11,7 11,7 11,7

30. Internationale presseindsatser og
markedsføring af Danmark
Udgift ................................................... 4,9 3,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,9 3,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0

40. Freds- og Stabiliseringsfonden
 (ikke udviklingsbistand)
 Udgift ................................................... 9,9 29,1 21,4 21,8 21,8 21,8 -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... 9,9 29,1 21,4 21,8 21,8 21,8 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 11,9

I alt .................................................................................................................................. 11,9

10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.
For ventet udmøntning 

Tilskuddet til Den Danske Europabevægelse forudsættes at dække udgifter til oplysning om
europæiske forhold, herunder Europarådets arbejde.

Der ydes et årligt tilskud til Den Danske Helsingfors-Komité. Foreningen arbejder for efter-
levelsen af principper vedrørende demokrati, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og andre
humanitære forhold, som indeholdt i Helsingfors Slutakten fra 1975 samt efterfølgende vedta-
gelser i Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, CSCE (siden 1994 Organisationen
for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE).

Der ydes et årligt tilskud til Atlantsammenslutningen, som er en landsdækkende og interna-
tionalt orienteret organisation, der informerer om sikkerhedspolitik, herunder NATO, EU, OSCE

1000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Den Danske Europabevægelse 540 540 540 540 540 540 540
Den Danske Helsingfors-komité 360 360 360 360 360 360 360
Atlantsammenslutningen 790 790 790 790 790 790 790
Udenrigspolitisk Selskab 630 630 630 630 630 630 630
Foreningen Norden 1.620 1.620 1.620 2.120 1.620 1.620 1.620
DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur 400 400 400 400 400 400 400

I alt 4.340 4.340 4.340 4.840 4.340 4.340 4.340
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og FN, med henblik på at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og dens betydning for den
brede befolkning.

Der ydes et årligt tilskud til Det Udenrigspolitiske Selskab, der har til formål at fremme
kendskabet til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark.

Foreningen Norden, som er en dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle
områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Dette søger for-
eningen fremmet gennem bl.a. skole- og uddannelsessamarbejde, venskabssamarbejde og kultur-
samarbejde. Tilskuddet er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015 til offentlighedsarbejde under Dan-
marks formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015.

Folketingets Ombudsmand har udtrykt ønske om at kunne gøre brug af lægefaglig bistand
fra DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur i udøvelsen af funktionen som National Forebyggende
Mekanisme under OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture) i et omfang,
som fremadrettet skønnes at indebære merudgifter i størrelsesorden 0,4 mio. kr. årligt. Instituttet
er en selvejende institution, som hovedsageligt finansieres af tilskud fra Udenrigsministeriet.

20. Tilskud til internationale institutioner
Forventet udmøntning

Der ydes stipendier samt et årligt tilskud til Europakollegiet i Brügge, som arbejder for at
videreuddanne yngre universitetskandidater i samfundsforhold, økonomi og forvaltning i et eu-
ropæisk perspektiv.

Der ydes et årligt tilskud til Det Internationale Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg,
som er en uafhængig organisation, der arbejder med undervisning og forskning i menneskeret-
tigheder og humanitær folkeret under væbnede konflikter.

Danmark har i en lang årrække ydet et årligt bidrag til Folkeretsakademiet i Haag (oprettet
i 1923) i overensstemmelse med den vægt, Danmark som et lille land lægger på udbredelse af
kendskabet til folkerettens principper og udvikling af folkeretten. Akademiet er anerkendt af FN
og udtrykkeligt nævnt i generalforsamlingsresolution fra 48. generalforsamling (1993).

Tilskuddet til Undersøgelseskommissionen til Beskyttelse af Krigsofre (IHFFC) udgør Dan-
marks årlige bidrag til den under Tillægsprotokol 1 i Geneve-konventionerne, artikel 90, oprettede
undersøgelseskommission.

Tilskuddet vedrørende FN's konvention om særligt skadevoldene konventionelle våben
(CCW) ydes i medfør af, at Danmark d. 23. april 1997 tiltrådte ændrede protokol II (artikel 13,5)
til konventionen om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW).

1000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Europakollegiet i Brügge 301 154 400 400 400 400 400
Det Internationale Institut for Menneskeret-
tigheder i Strasbourg 30 30 30 30 30 30 30
Folkeretsakademiet i Haag 14 14 14 14 14 14 14
Undersøgelseskommission til Beskyttelse af
Krigsofre (IHFFC) 13 14 21 21 21 21 21
FN's konvention om særligt skadevoldene
konventionelle våben (CCW) 0 17 71 71 71 71 71
International Holocaust Remembrance Allian-
ce 250 274 300 300 300 300 300
Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskat-
ter) 2.411 2.543 5.200 2.600 2.600 2.600 2.600
Nordisk Råd (ejendomsskatter) 1.637 1.389 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500
Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter) 1.620 727 900 900 900 900 900
Konventionen om Klyngeammunition (CCM) 0 16 100 100 100 100 100
Indigenous Peoples Secretariat 0 1.150 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Arktisk Råd 0 336 490 550 550 550 550
Øvrige bidrag 8.338 216 1.139 3.379 3.979 3.979 3.979

I alt 14.615 6.881 12.365 12.165 12.765 12.765 12.765
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Der ydes et årligt tilskud til dækning af udgifter for Danmarks medlemskab af International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), som arbejder for at fremme undervisning, mindet om
og forskning i Holocaust. Tilskuddet dækker det årlige nationale medlemsbidrag til IHRA på
30.000 euro samt de rejse- og opholdsudgifter, som DIIS afholder i forbindelse med deltagelse i
møder.

Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del
af agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål.
Endvidere ydes fra 2011 et årligt tilskud til Nordisk Ministerrådssekretariat og Den Russiske
Ambassade til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen
af lejemålene. I tilfælde af ændrede ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensa-
tion herfor til Det Europæiske Miljøagentur, Nordisk Ministerrådssekretariat og Den Russiske
Ambassade, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

Konventionen om Klyngeammunition (CCM) indeholder bestemmelser om forbud mod at
bruge, udvikle, fremstille, på anden måde erhverve, oplagre, opbevare eller overføre visse vå-
bentyper, der i konventionen defineres som klyngeammunition. Danmark godkendte konventionen
d. 12. februar 2010 og yder bidrag til afholdelse af møder, jf. dennes artikel 14.

Tilskuddet til Indigenous Peoples Secretariat (IPS) dækker Danmarks bidrag til sekretariats-
bistanden til de oprindelige folks organisationers arbejde i Arktisk Råd. Tilskuddet til Arktisk
Råds sekretariat (ACS) dækker Danmarks pålignede bidrag til sekretariatets drift. Sekretariatet
blev oprettet i 2013 i henhold til Nuuk-erklæringen fra 2011 og finansieres af medlemsstaterne i
Arktisk Råd.

Øvrige bidrag dækker bl.a. over tilskud til aktiviteter, der fremmer international retsorden.
Der kan herudover under øvrige bidrag ydes tilskud til mindre organisationer, konferencer mv.,
herunder til Baltic Development Forum, Konventionen om forbud mod biologiske våben
(BWC/BWTC), Ottawa-Konventionen om landminer (APLC), Wassenaar Arrangementet samt
konferencen om lette våben og håndvåben (SALW).

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark
Forventet udmøntning

Der ydes et årligt tilskud til Internationalt Presse Center (IPC), som arbejder på at bidrage
til en velinformeret nyhedsformidling fra Danmark. Dette søger centret fremmet ved bl.a. at holde
jævnlige pressemøder for korrespondenter fra udenlandske medier, udarbejde programmer for
tilrejsende journalister samt tilbyde lokaler og tekniske faciliteter til medarbejdere fra udenlandske
medier. I en række tilfælde forestår IPC akkreditering af medierepræsentanter ved officielle ar-
rangementer i Danmark.

40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)
Kontoen indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden, som indeholder multilaterale og bilaterale

indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbyg-
ningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Bevillingen vedrører ikke udvik-
lingsbistand.

Freds- og Stabiliseringsfonden er en del af regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der
oprettedes i november 2011. Puljen til Ny Sikkerhedspolitik udgør en strategisk ramme, der
sammenkæder eksisterende og fremtidige indsatser og aktiviteter indenfor fred, konfliktforebyg-
gelse og stabilisering. Der er særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, Østafrika/Afrikas
Horn, Sahel-regionen samt Syrien. Der vil desuden kunne ydes bidrag til indsatser af strategisk
vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Nordafrika og Europa.

1000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Internationalt Presse Center i København 2.140 2.656 2.140 2.040 2.040 2.040 2.040
Internationale presseindsatser 2.770 688 0 0 0 0 0

I alt 4.910 3.344 2.140 2.040 2.040 2.040 2.040
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I perioden 2010-2014 blev bevillingen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt, som blev overført
fra § 12.23.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2010-2014. Ligeledes er be-
villingen i perioden 2015-2017 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt (2010-pl), som er overført fra §
12.23.01. Forsvarskommandoen i henhold til Forsvarsforliget 2013-2017.

Den samlede bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt i perioden 2010-2017 indgår i Freds-
og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand). Herudover indgår årligt midler fra §
06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt midler fra § 12.23.01.50.
Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen
er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet,
Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af
midlerne besluttes.

06.11.19. Bilateralt naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedkontoen er nedlagt fra og med 2009. Aktiviteterne er overført til § 06.32.11. Nabo-

skabsprogram.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... -20,2 -0,1 - - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,1 - - - - - -

15. Freds og stabilitetsfremmende
indsatser på Balkan
Udgift ................................................... -0,2 -0,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,2 -0,1 - - - - -

30. Naboskabsindsatser i lande, der
er omfattet af OECD's DAC-li-
ste over modtagere af udvik-

 lingsbistand
Udgift ................................................... -0,5 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,5 0,0 - - - - -

40. Naboskabsindsatser i lande, der
ikke er omfattet af OECD's
DAC-liste over modtagere af

 udviklingsbistand
Udgift ................................................... -19,5 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -19,5 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 33,4

I alt .................................................................................................................................. 33,4
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06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Indtægtsbevilling ......................................... 350,0 275,0 125,0 150,0 75,0 150,0 75,0

10. Udlodninger fra IØ og IFU
 Indtægt ................................................ 350,0 275,0 125,0 150,0 75,0 150,0 75,0

34. Øvrige overførselsindtægter .......... 350,0 275,0 125,0 150,0 75,0 150,0 75,0

10. Udlodninger fra IØ og IFU
VK-regeringen besluttede i opfølgning på budgetanalyse i 2005, at Investeringsfonden for

Østlandenes (IØ) aktiviteter fremover skulle finde sted i Rusland, Ukraine og Belarus, og at IØ
skulle udfases, således at fondens nyinvesteringer skulle ophøre med udgangen af 2012.

Med hensyn til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) besluttede VK-regeringen i
2011 at udvide IFU's mandat til også at omfatte investeringer i landekategorien øvre mellemind-
komstlande samtidig med, at der fastholdes et fattigdomsfokus i fondens virksomhed ved at op-
dele IFU i to separate investeringsvinduer. Indtægterne fra nærværende konto medgår til finan-
siering af Højteknologifonden, jf. § 35.11.52. Omlægning af statslige aktiver.

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning
af dansk økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af IØ fremrykket, således at fondens
nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen
forventes IØ at kunne udlodde i alt 1.550 mio. kr. i perioden 2011-2018.
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Internationale organisationer

Under dette hovedområde henhører Danmarks bidrag til internationale organisationer og an-
det fast etableret internationalt samarbejde, undtagen Den Europæiske Union (EU).

06.21. Nordiske formål
Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

06.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 146,7 136,6 118,3 101,6 101,6 101,6 101,6

10. Nordisk Ministerråd
Udgift ................................................... 146,7 136,6 118,3 101,6 101,6 101,6 101,6
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 146,7 136,6 118,3 101,6 101,6 101,6 101,6

10. Nordisk Ministerråd
Udgiften på 101,6 mio. kr. omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Minister-

råds budget, når der tages hensyn til provenuet fra de nordiske lande vedrørende betalingsordning
for studerende på højere uddannelser. Af bevillingen afholdes tillige udgifter til Nordisk Innova-
tions Center. Det bemærkes, at der over nærværende konto kan afholdes evt. udgifter, der måtte
følge af de over for Nordisk Innovations Center afgivne garantier (jf. tekstanmærkning nr. 3).

For information om Nordisk Ministerråd kan henvises til www.norden.org.

06.22. Øvrige internationale organisationer
Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks generelle bidrag til De Forenede Nationer (FN),

udgifterne til Danmarks pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer, pålignede udgifter
til internationale straffedomstole samt pålignede bidrag til en lang række andre internationale
organisationer.

06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer (Lovbun-
den)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 183,3 397,6 333,4 410,5 326,9 326,9 326,9

10. De Forenede Nationer
Udgift ................................................... 165,2 379,3 306,6 387,3 309,7 309,7 309,7
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 165,2 379,3 306,6 387,3 309,7 309,7 309,7

20. Internationale straffedomstole
Udgift ................................................... 18,1 18,3 26,8 23,2 17,2 17,2 17,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 18,1 18,3 26,8 23,2 17,2 17,2 17,2
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10. De Forenede Nationer
Bevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgifter

til de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. Bevillingen er opjusteret i 2012 og
igen fra 2013 som følge af øgede pålignede danske bidrag. En andel på 6 pct. af det samlede
bidrag medregnes som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 77,6 mio. kr. som følge af
| opjustering af skønnet for det pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer. Opjusteringen
| skyldes dels, at flere bidrag, der normalt ville falde til betaling i 2014 først forventes at falde til
| betaling i 2015 og dels at udviklingen i kursen på amerikanske dollar forventes at stige over for
| den danske krone.

Danmarks bidrag til FN's fredsbevarende operationer fordeler sig som følger:

Udgifter afholdt under § 06.22.01.10. De Forenede Nationer

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbi-
stand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte
operationer i 2014 og 2015.

20. Internationale straffedomstole
Det pålignede bidrag til Den Internationale Straffedomstol (ICC) ydes i henhold til den af

Danmark d. 21. juni 2001 ratificerede Statut for den Internationale Straffedomstol, hvorefter ud-
gifter, der påhviler Domstolen og forsamlingen af deltagerstater, finansieres ved pålignede bidrag
fra deltagerlandene i overensstemmelse med de gældende FN-principper.

Straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR), der er pla-
ceret i henholdsvis Haag (Nederlandene) og Arusha (Tanzania) finansieres af pålignede bidrag
på grundlag af fordelingsnøglen for FN-fredsbevarende operationer.

For at afslutte det tilbageværende arbejde under straffetribunalerne for ICTY og ICTR efter
udløbet af deres mandater, er der etableret en International Residual Mechanism for Criminal
Tribunals (IRMCT), der vil fungere fra medio 2012 for ICTR og fra medio 2013 for ICTY. Bi-
dragene til ICTY og ICTR forventes i de kommende 3-4 år at falde i takt med, at de verserende
sager ved ICTY og ICTR færdiggøres samtidig med, at IRMCT gradvist overtager sagsområder-
ne.

Til dækning af Danmarks anslåede pålignede bidrag til etablering af nyt hovedkvarter til Den
Internationale Straffedomstol i Haag afsættes 6,4 mio. kr. i 2014 og 6,3 mio. kr. i 2015.

Mio. kr. 2011 2012 2013

UNDOF (Golan) 2,0 2,1 2,1
UNIFIL (Libanon) 19,9 10,3 29,2
UNFICYP (Cypern) 1,2 1,3 1,3
MINURSO (Vestsahara) 2,8 1,3 3,0
UNMIK (Kosovo) 1,3 0,9 2,6
MONUC/MONUSCO (DR Congo) 86,2 31,8 63,4
UNMIT (Østtimor) 7,4 5,3 1,2
UNMIL (Liberia) 20,6 10,0 27,2
UNOCI (Elfenbenskysten) 29,4 22,1 33,4
MINUSTAH (Haiti) 57,8 11,2 31,9
UNMIS (Sudan) 26,7 37,4 52,7
UNAMID (Sudan) 64,1 17,7 74,1
MINURCAT (Den Centralafrikanske Rep. og Chad) 0,0 0,0 0,0
UNSOA (Somalia) 13,0 10,8 25,8
UNISFA (Abyei) 0,0 10,4 15,5
UNSMIS (Syrien) 0,0 0,0 0,8

Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt 323,2 165,2 379,3

- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand 19,0 9,5 20,7



42 § 06.22.01.20.

Udgifter afholdt under § 06.22.01 .20. Internationale straffedomstole

06.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 235,3 230,7 251,2 253,7 253,4 253,4 253,4

10. Almindelig virksomhed
Udgift ................................................... 235,3 230,7 251,2 253,7 253,4 253,4 253,4
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 235,3 230,7 251,2 253,7 253,4 253,4 253,4

10. Almindelig virksomhed

Centrale aktivitetsoplysninger

Tilskuddet vedrørende FN's konvention om forbud mod kemiske våben (OPCW) ydes i
medfør af Danmarks ratifikation af FN's konvention om forbud mod kemiske våben d. 13. juli
1995 og lov af 1. juni 1995 om inspektion, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af FN's
konvention om forbud mod kemiske våben.

Tilskuddet til OECD dækker Udenrigsministeriets andel af udgifter forbundet med OECD's
sekretariat og programmer mv., herunder pensionsudgifter. På baggrund af en finansieringsreform
i OECD, vedtaget af OECD's ministermøde i 2008 stiger det danske bidrag til OECD over en
10-års periode fra og med 2009. Grundlaget for de danske finansieringsforpligtelser til OECD
beror på OECD's konvention af 14. december 1960 samt årlige beslutninger i OECD's Råd og
IEA's Styrelsesråd.

Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015

Den internationale straffedomstol (ICC) 8,3 8,9 8,8 10,9 9,8
Straffetribunalet for Rwanda (ICTR) 4,9 3,2 3,5 3,5 1,6
Straffetribunalet for det tidligere Jugoslavien (ICTY) 6,2 5,0 5,0 5,0 3,3
Residual mekanisme for straffetribunaler (IRMCT) 0,0 1,0 1,0 1,0 2,2
Øvrige bidrag/tilbageførsler vedrørende straffedomstole 0,0 0,0 0,0 6,4 6,3

Samlet dansk bidrag til internationale straffedomstole 19,4 18,1 18,3 26,8 23,2

1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FN's konvention om forbud mod kemiske våben
(OPCW) 3.357 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900

OECD 21.770 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
WTO 11.108 12.700 12.000 12.000 12.000 12.000
NATO 19.066 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Organisationen for Atomprøvestop 4.934 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900
Europarådet 27.322 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Hvalfangstkommissionen (IWC) 508 500 510 510 510 510
Voldgiftsbureauet i Haag 0 80 70 70 70 70
International voldgiftsdomstol mv. 12 12 13 13 13 13
OSCE 22.250 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
IAEA 20.161 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
FN, generelt bidrag 95.564 99.500 102.400 102.100 102.100 102.100
EU Satellitcenter 1.603 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
EUISS 617 650 650 650 650 650
Østersørådet 1.446 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500
Havretskonventionen af 1982 1.005 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

I alt 230.724 251.242 253.743 253.443 253.443 253.443
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Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen WTO afhænger af WTO's budget og Danmarks
andel af verdenshandlen. Tilskuddet ydes i henhold til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifi-
kation af overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen WTO af 16. december 1994.

Tilskuddet til NATO ydes i henhold til dansk tilslutning til Den Nordatlantiske Traktat ind-
gået d. 4. april 1949 og omfatter også Danmarks bidrag til NATO's forskningsprogram.

Tilskuddet til Organisationen for fuldstændigt atomprøvestop CTBTO udbetales i medfør af
FN's konvention om et fuldstændigt forbud mod atomprøvesprængninger, som Danmark under-
skrev d. 24. september 1996.

Tilskuddet til Europarådet ydes i henhold til artikel 38b i Europarådets Statut samt Resolution
(93) 28, der erstatter Resolution 62 om partielle overenskomster. Tilskuddet omfatter bidrag til
Europarådets ordinære budget, pensionsbidrag og ekstraordinære budget samt bidrag til drifts-
omkostningerne for direktoratet for den partielle overenskomst om Europarådets Udviklingsbank.

Tilskuddet til Den Internationale Hvalfangstkommission ydes i henhold til kgl. resolution af
28. april 1950 om ratifikation af den i Washington d. 2. december 1946 afsluttede internationale
konvention angående regulering af hvalfangst med tilhørende slutprotokol.

Tilskuddet til Det Internationale Voldgiftsbureau i Haag ydes i medfør af Konventionen om
fredelig bilæggelse af internationale stridigheder af 1907, som Danmark ratificerede d. 19. no-
vember 1909.

Tilskuddet til den internationale domstol for mægling og voldgift i Genève ydes i henhold
til den af Danmark d. 26. marts 1993 undertegnede OSCE-konvention om mægling og voldgift.

Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) følger af Danmarks tiltrædelse til Helsinki
Slutakten fra 1975, Helsinki topmødeerklæringen fra 1992 samt efterfølgende bidragsfordelings-
skala, hvoraf seneste er vedtaget ved PC.DEC/850 i 2008. Tilskuddet dækker Danmarks andel
af udgifter forbundet med OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner samt Dan-
marks andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til udgifter
i forbindelse med dansk deltagelse i OSCE arbejde og OSCE-missioner.

Tilskuddet til Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) afholdes i medfør af ressort-
ændring fra 1996 i forhold til det daværende Miljø- og Energiministerium over nærværende ho-
vedkonto. Tilskuddet omfatter bidrag til IAEA's ordinære budget samt bidrag til Technical Co-
operation Fund.

Danmarks generelle bidrag til FN omfatter bidrag til FN's ordinære budget.
Tilskuddet til EU-Satellitcenter dækker Danmarks andel af centrets aktiviteter, der ikke har

indvirkning på forsvarsområdet. Bidraget ydes i henhold til Rådets Fælles Aktion af 20. juli 2001
om oprettelse af et EU-satellitcenter.

Tilskuddet til EU's Institut for Sikkerhedspolitiske Studier (EUISS) beregnes efter EU's
BNI-fordelingsnøgle i medfør af FUSP Fælles Aktion 2006/1002/CFSP af 21. december 2006
og dækker Danmarks andel af udgifter forbundet med instituttets virke.

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat, til den
nordisk-baltiske arbejdsgruppe mod menneskehandel (TF-THB) samt til Østersørådets projekt-
støttefond. Forpligtelsen til at yde bidraget opstod med den aftale, hvormed medlemslandenes
regeringer i januar 1998 besluttede at oprette et permanent internationalt sekretariat.

Tilskuddet til Havretskonventionen af 1982 ydes til Den Internationale Havbundsmyndighed
henholdsvis Den Internationale Havretsdomstol i overensstemmelse med FN's Havretskonvention
af 10. december 1982, der trådte i kraft for Danmark d. 16. december 2004.
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06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 0,3 0,1 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6

10. Den Europæiske Investerings-
 bank

Udgift ................................................... 0,3 0,1 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,3 0,1 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt ................................................ - - 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6

10. Den Europæiske Investeringsbank
Fra kontoen afholdes udgifter til betaling til Den Europæiske Investeringsbank (EIB) af ga-

rantier for manglende betalinger fra låntageres side på EIB lån til aktiviteter i AVS-landene (ud-
viklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet) og indtægter i forbindelse med tilbagebetaling
fra EIB af ydede garantier, som låntager har tilbagebetalt til EIB.
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Bistand til udviklingslandene

Indledende bemærkninger
Prioriteringerne på § 06.3. på finansloven for 2015 afspejler den fortsatte udmøntning af

Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012). Det overordnede formål med Danmarks
udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom samt fremme menneskerettigheder, demokrati og
bæredygtig udvikling, fred og stabilitet.

Regeringen vil fortsætte den aktive støtte til at forbedre betingelserne for den private sektor
i udviklingslandene for at øge beskæftigelsen. Et permanent job er ofte den bedste vej ud af fat-
tigdom, og der er brug for at skabe flere job i udviklingslandene fremover. Det gælder ikke mindst
til de mange millioner af unge, der i dag står uden arbejde eller skal leve af småjob og arbejde
uden for den formelle sektor. Udviklingslandene efterspørger i stigende grad samhandel, inve-
steringer og teknologi til udvikling af deres samfund, økonomi og virksomheder. De ønsker løs-
ninger på udfordringer, som private virksomheder, ikke mindst danske, kan levere inden for bl.a.
sundhed, vand, energi, miljø, klima, landbrug og fødevarer. I mange udviklingslande er der
samtidig et presserende behov for at sikre, at den hastige økonomiske vækst er bæredygtig - såvel
miljømæssigt som socialt. Her kan den offentlige sektor i Danmark bidrage med kompetencer,
viden og erfaring om rammebetingelser, politikudvikling, regulering mv., som efterspørges. Re-
geringen ønsker derfor at sætte fokus på at opskalere mulighederne for at etablere samarbejder
mellem myndigheder.

Med dette års finanslov åbnes nye muligheder for at udvikle og tilpasse det danske udvik-
lingssamarbejde og bl.a. bringe den private sektor og andre relevante danske aktører mere i spil,
så danske kompetencer, erfaringer og viden kan bidrage til at løse både globale og lokale udfor-
dringer. Der afsættes i alt 239 mio. kr. til en række nye tiltag, der understøtter inddragelse af den
private og offentlige sektor, heraf indsatser for 139 mio. kr. i forbindelse med Aftale om en
vækstpakke af juni 2014.

| Danmarks førerposition i forhold til socialt ansvarlig virksomhedsadfærd, samfundsansvar,
| arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø og grønne løsninger skal også komme udviklingslandene
| til gode. I 2015 er der derfor afsat ekstra 60 mio. kr. til indsatser, der skal fremme arbejdstager-
| rettigheder, styrke den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter samt fremme ansvarlige
| og bæredygtige værdikæder. Gennem disse indsatser vil Danmark fortsat støtte arbejdet for at
| fremme virksomheders sociale ansvar. Som led i Aftale om finansloven afsættes der yderligere
| 80 mio. kr. til indsatser, der skal fremme arbejdstagerrettigheder og styrke den sociale dialog
| mellem arbejdsmarkedets parter. Herunder er der afsat 25 mio. kr. til en CSR-pulje.

| 2015 bliver året, hvor afløserne til 2015-målene om global udvikling skal vedtages. 2015-
| målene havde bl.a. som målsætning at udrydde fattigdom og sult i verden, sikre grundskole til
| alle, fremme ligestilling og styrke kvinders rettigheder. Målene har haft en stor effekt på inve-
| steringerne i en lang række udviklingslande, og eksempelvis blev målet om at halvere den eks-
| treme fattigdom allerede nået i 2010. Flere mål er dog ikke opfyldt og fremskridtene er ulige
| fordelt. Regeringen ønsker at sætte yderligere fokus på de områder, hvor der er behov for en
| ekstra indsats for at nå målsætningerne og samtidig se frem mod de danske prioritetsområder i
| udformningen af de nye mål, der skal afløse 2015-målene. Her spiller fremme af menneskeret-
| tigheder en afgørende rolle for regeringen, og Danmark vil gennem en menneskerettighedsbaseret
| tilgang arbejde for at fremme pigers uddannelse samt kvinders og pigers seksuelle og reproduktive
| sundhed og rettigheder. I 2015 øges kernebidraget til FN's Befolkningsfond (UNFPA), ligesom
| Danmark i 2015 afsætter 85 mio. kr. til indsatser på området, bl.a. til en multidonor pulje, der
| har som formål at give civilsamfundsorganisationerne mulighed for at opnå støtte til deres arbejde
| for kvinders og unges ret til at bestemme over egen krop, adgang til prævention og information
| samt sikker og lovlig abort. Herudover afsættes 375 mio. kr. til en ny fase af sundhedsprogrammet



46 § 06.3.

| i Kenya, som har fokus på borgenes seksuelle og reproduktive rettigheder og på at forbedre
| mødres adgang til reproduktive sundhedsydelser. Adgang til kvalitetsuddannelse er et andet vig-
| tigt element i de sociale fremskridt. Derfor øges bidraget til Det Globale Partnerskab for Ud-
| dannelse, så det i 2015 udgør 400 mio. kr. Til uddannelsessektoren i Afghanistan var der med
| Forslag til finanslov for 2015 afsat 345 mio. kr. En mindre del af dette tilsagn udskydes, så der
| i 2015 afsættes 281 mio. kr. til uddannelse i Afghanistan. Det gennemsnitlige årlige udbeta-
| lingsniveau for Afghanistan på 530 mio. kr., som aftalt i forliget om Afghanistan-strategien, vil
| ikke blive påvirket af denne udskydelse.

| Der er ingen udvikling uden sikkerhed og stabilitet. Danmark skal hjælpe folk i nød og
| bygge bro til varig udvikling. Med flygtningestrømme, humanitære kriser, krige og sammenbrudte
| stater er der brug for massive og fælles indsatser til at bistå disse lande i overgangen fra konflikt
| til fred og sikkerhed. I 2015 er der med 1,8 mia. kr. til humanitære indsatser tale om en markant
| opjustering af området i kølvandet på senere års store internationale kriser. Mens de humanitære
| indsatser kan afhjælpe akutte behov, er der behov for at skabe fred og stabilitet i de kriseramte
| områder for at sikre mere varig udvikling. Regeringens Freds- og Stabiliseringsfond tilføres
| yderligere 85 mio. kr. heraf 80 mio. kr. til en fortsat indsats i Syrien, så der i alt er afsat 295
| mio. kr. i 2015. Danmarks bilaterale engagementer i skrøbelige stater har ligeledes til formål at
| bidrage til at skabe fred, stabilitet og varig udvikling. Med forslag til finanslov for 2015 var der
| afsat mere end 1,5 mia. kr. til bilaterale indsatser i skrøbelige stater, herunder bl.a. 450 mio. kr.
| til Somalia til at fremme statsopbygning og udvikling i landet. Som led i Aftale om finansloven
| for 2015 reduceres indsatserne i skrøbelige stater, idet 64 mio. kr. af tilsagnet til uddannelses-
| sektoren i Afghanistan på 345 mio. kr. udsættes og der sker en reduktion på 30 mio. kr. til sta-
| bilisering og genopbygning i Pakistan. Der afsættes 9 mio. kr. ekstra til det danske hus i Palæ-
| stina. I 2015 er der dermed afsat godt 1,4 mia. kr. til bilaterale indsatser i skrøbelige stater.

Demokrati og menneskerettigheder udgør et af grundelementerne i den danske udvik-
lingsindsats. Støtte til valg, opbygning af retssamfund, korruptionsbekæmpelse, frie medier og et
slagkraftigt civilsamfund er med til at give befolkningen de demokratiske redskaber, der skal
sætte dem i stand til selv at stå fast på deres rettigheder og deltage aktivt i samfundslivet. Samme
elementer er væsentlige forudsætninger for vækst og i stigende grad et vækstparameter, der spiller
en vigtig rolle for udviklingslandenes muligheder for at tiltrække investeringer, der skal skabe
anstændige arbejdspladser til befolkningen. I 2015 er der afsat i alt 1,4 mia. kr. til bilaterale
indsatser i Danmarks prioritetslande, der fokuserer på at styrke menneskerettigheder og demo-
krati, bl.a. 250 mio. kr. til god regeringsførelse i Tanzania med et fokus på kvinders rettigheder
og vilkår.

Regeringen vil arbejde for yderligere at øge det folkelige engagement i udviklingssamarbej-
det. Det kræver en stærk og løbende dialog samt målrettede oplysninger om de mange resultater,
som udviklingssamarbejdet leverer og om de fremskridt, udfordringer og muligheder, der er i
udviklingslandene. I 2015 øges midlerne til oplysningsvirksomhed markant fra 50 mio. kr. til 70
mio. kr. med det formål at nå bredere ud bl.a. via brug af massemedier og ved at involvere danske
virksomheder mere i oplysningsarbejdet, ligesom der afsættes midler gennem de danske civil-
samfundsorganisationer til at involvere flere frivillige i udviklingssamarbejdet.

| Som led i Aftale om finansloven for 2015 er udviklingsbistanden opjusteret med 800 mio.
| kr. Samlet set er der dermed afsat 17.693 mio. kr. til udviklingsbistand i 2015. Baseret på BNI-
| skøn fra Økonomisk Redegørelse i august 2014 svarer dette til 0,87 pct. af BNI.

| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015 er skønnet over udgifter til
| modtagelse af flygtninge i Danmark mv., der kan opgøres som udviklingsbistand, opjusteret
| 2.496,4 mio. kr. i 2015 i forhold til det budgetterede på forslag til finansloven for 2015. Opju-
| steringen foretages som følge af, at der indrejser langt flere asylansøgere end forventet. Med
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| Aftale om finansloven for 2015 omprioriteres der derfor ca. 1,5 mia. kr. fra den del af udvik-
| lingsbistanden, som udmøntes af Udenrigsministeriet, til den del af udviklingsbistanden, som
| anvendes til at hjælpe nyankomne flygtninge og asylansøgere i Danmark. Heraf reserveres ca.
| 0,5 mia. kr. i form af en budgetregulering, som vil kunne omprioriteres i efteråret 2015, hvis det
| skulle vise sig nødvendigt. Omprioriteringen foretages på en måde, så der fortsat sikres et fat-
| tigdomsorienteret fokus for dansk udviklingsbistand. Derudover fremrykkes planlagte tilsagn fra
| 2015 til 2014 for samlet 200 mio. kr.

| For at skabe større gennemsigtighed for bistandsmidlernes anvendelse samt fastholde fokus
| på den fattigdomsorienterede udviklingsbistand opdeles bistanden i en fattigdomsorienteret og en
| global ramme. Indsatserne indenfor begge rammer har til formål at arbejde for de overordnede
| målsætninger med Danmarks udviklingssamarbejde; at bekæmpe fattigdom og fremme menne-
| skerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling samt fred og stabilitet. Rammen til fattig-
| domsorienteret udviklingsbistand fokuserer på de fattigste lande og omfatter langt størstedelen
| af udviklingsbistanden. Den globale ramme omfatter bl.a. 1) støtte til stabilisering, genopbygning
| og kapacitetsindsatser i konfliktområder, 2) klima- og miljøbistand uden direkte fokus på de fat-
| tigste lande samt 3) støtte til demokratiske forandringer og økonomiske reformer særligt i Mel-
| lemøsten og Nordafrika. Den globale ramme inkluderer såvel aktiviteter, der opgøres som ud-
| viklingsbistand som aktiviteter, der ikke opgøres som udviklingsbistand. Opdelingen på de to
| rammer har alene til formål at skabe overblik over anvendelsen af udviklingsbistanden. Der er
| altså tale om en vejledende opdeling og ikke en opdeling, der følger finanslovens opbygning på
| hoved- og underkonti.
| Fordelingen på den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme justeres som følge
| af omprioriteringerne. Den fattigdomsorienterede ramme udgør dermed 11.355 mio. kr. i 2015,
| mens den globale ramme udgør 5.566 mio. kr. i 2015.
| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015 er oversigten blevet tilpasset.

| Oversigt over den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme

| Udviklingsbistand| Ikke udviklingsbistand
| Finanslov 2015.| mio. kr.| mio. kr.

| Den fattigdomsorienterede ramme|  |  

| 1. Elementer inden for § 6.3|  |  

| Indsatser i udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika| 3.298
| Personelbistand| 319
| Erhvervsindsatser undtaget Danida Business Finance| 220
| Lånebistand undtaget gældslettelse| -48
| Bistand gennem NGO'er| 1.103
| Fattigdomsorienterede miljø- og klimaindsatser| 392
| National og international udviklingsforskning og -oplysning| 371
| Støtte til FN-organisationers indsatser| 1.429
| Verdensbanken og regionale udviklingsbanker og -fonde| 1.291
| Bistand gennem den europæiske udviklingsfond| 543
| Humanitære indsatser| 1.775
| Reserven| -396

| 2. Elementer uden for § 6.3, der opgøres som udviklings-
| bistand

| Bistand over EU-budgettet| 1.044
| Uddeling af tipsmidler| 16
| Den fattigdomsorienterede ramme i alt| 11.355

| Den globale ramme

| 1. Stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygnings-
| projekter i konfliktområder

| Pulje til Ny Sikkerhedspolitik
| Freds- og Stabiliseringsfonden| 295| 93
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| Danmark vil fortsat rapportere de udgifter til OECD/DAC, der i henhold til de internationalt
| standardiserede OECD/DAC-regler kan rapporteres som udviklingsbistand. Skøn over Dan-
| marks samlede udviklingsbistand er opdateret i forbindelse med ændringsforslagene.

| Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen ) i 201 5 i henhold til OECD/DAC's regler

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i
henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen
på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti, jf. nedenfor). Den endelige
rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennem-
førte udbetalinger for 2015. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udvik-
lingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering.

| FN's fredsbevarende operationer| 22| 288
| Internationale straffedomstole| 23
| Bidrag til NATO, OSCE, Org. for Atomprøvestop, IAEA og
| OPCW
| 76

| Stabilisering og konfliktforebyggelse| 178
| Dele af forsvarets og politiets internationale indsats, der opgø-
| res som udviklingsbistand
| 39

| 2. Klima- og miljøbistand

| Miljø- og klimindsatser uden direkte fokus på de fattigste lande| 261

| 3. Demokratiske forandringer og økonomiske reformer
| særligt i Mellemøsten og Nordafrika

| Det Arabiske Initiativ| 275
| Demokrati og menneskerettigheder| 171

| 4. Andre elementer under den globale ramme

| Gældslettelse| 109
| Danida Business Finance| 254
| Investeringsfonde| 89
| Myndighedssamarbejde og erhvervsinstrumenter| 105
| Naboskabsprogrammet| 230
| Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) | 41
| Udenrigsministeriets bidrag til internationale organisationer| 175
| Dansk Institut for Int. Studier og Inst. for Menneskerettigheder| 22| 40
| Flygtningemodtagelse| 3.477

| Den globale ramme i alt| 5.566| 695

| De to rammer i alt| 16.922| 695

| De to rammer i alt udviklingsbistand og ikke-udviklingsbi-
| stand
| 17.614

| Administration af udviklingsbistanden| 771

| Total udviklingsbistand| 17.693

| Mio. kr.| 2015

| Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3 ..............................................................| 12.261,2
| Administration af udviklingsbistanden.....................................................................................| 771,3
| Dansk Institut for Internationale Studier..................................................................................| 21,9
| Fællesskabsfinansieret EU-bistand ...........................................................................................| 1.044,1
| Dele af forsvarets og politiets internationale indsats...............................................................| 39,2
| Andel af FN's fredsbevarende operationer...............................................................................| 21,7
| Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark ....................................................................| 3.476,5
| Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer ...........................................................| 16,0
| Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) ................................................................................| 41,1

| Ulandsrammen i alt...................................................................................................................| 17.693,0
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Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklings-
landene i medfør af lov nr. 153 af 29. maj 2012.

Med finansloven 2004 blev der foretaget en bevillingsteknisk omlægning af udviklingsbi-
standen, der indebærer:

En række bevillinger overgik til direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti
blev fastholdt som rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en
rammebevilling. Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger blev pris- og lønregule-
ret med finansloven for 2015, jf. akt. 187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 37
mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2015 forelægges Finansudvalget.

Samtlige konti er fra 2004 opført som reservationsbevillinger. Reservationsbevillinger inde-
bærer, at der er adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevillinger til efterfølgende finansår. Ik-
ke-forbrugte bevillinger videreføres under samme hovedkonto til næste finansår. Evt. ikke-for-
brugte bevillinger på hovedkontoniveau opgøres som forskellen mellem (I) evt. videreførelser fra
tidligere finansår plus endelig bevilling i finansåret som opført på tillægsbevillingsloven og (II)
regnskabstallet for hovedkontoen som opgjort på statsregnskabet. Der er endvidere for §
06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug
til de efterfølgende finansår.

Fra 2006 er udviklingsbistanden omlagt til tilsagnsbudgettering, således at bevillingerne ind-
budgetteres på tilsagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige udsving for en række
konti, hvor tilsagnet afgives med henblik på udbetaling over en længere årrække. For §
06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, §
06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business Finance, § 06.32.07. Lånebi-
stand, § 06.37.03.13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den
Europæiske Union (EU) indbudgetteres bevillingerne dog fortsat på udbetalingstidspunktet.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsmi-
nisteren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de
respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der udover de plan-
lagte tilsagn i finansåret angivet, hvilke tilsagn der forventes i budgetoverslagsårene. Tilsagn, der
ikke som planlagt kan afgives i budgetåret, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt.
fremrykning og udskydelse af tilsagn i prioritetslandene kan foretages inden for de angivne
grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for
Finansudvalget.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.10.4 og 2.2.11 Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er udviklingsmini-
steren bemyndiget til at afgive tilsagn med udgiftsmæssig virkning i
de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet regnskabsføres i takt med
udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den Globale Fond for Bekæmpelse
af Aids, Tuberkulose og Malaria, § 06.36.04.11. FN's Landbrugsud-
viklingsfond (IFAD), § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklings-
sammenslutning (IDA), § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde,
gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den
Nordiske Udviklingsfond (NDF)).

BV 2.2.7 Bevillinger over 37 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Fi-
nansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i
akt. 187 af 25. juni 2003.
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| Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående
| oversigt. Oversigten er opdateret i forbindelse med ændringsforslagene.

BV 2.2.9 Udviklingsministeren er bemyndiget til i hele finansåret at foretage
enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr. mellem hovedkonti inden for
samme aktivitetsområde. Enkeltoverførsler over 100 mio. kr. skal fo-
relægges Finansudvalget. Udviklingsministeren er endvidere bemyn-
diget til at foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder
svarende til 5 pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Re-
server) af den samlede bevilling for det mindste af de to berørte akti-
vitetsområder på finansloven, dog mindst 37 mio. kr. Når en overførsel
bevirker, at de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder over-
stiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste af de berørte
aktivitetsområder på finansloven, dog mindst 37 mio. kr., forelægges
den konkrete overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver
kan der ubegrænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitets-
områder.

BV 2.2.11. Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn,
medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rej-
se-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, §
06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.05.18. Danida Business
Finance, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Ud-
viklingsfond (NDF) og § 06.37.04. Bistand gennem Den europæiske
Union (EU) er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti
regnskabsføres i takt med udbetalingerne.

BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
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| Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3 .

| Bemærkninger: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte
| multilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC
| efter årets udgang vil være den endelige opgørelse.

| Mio. kr.| B| F| BO1| BO2| BO3
| (2014: 2014-pl, 2015-2018: 2015-pl)| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

| Bilateral .....................................................|  |  |  |  
| 32.01. Udviklingslande i Afrika................| 2.962| 2.570| 2.502| 3.699| 2.780
| 32.02. Udviklingslande i Asien og Latin-
| amerika .......................................................| 1.236| 728| 1.908| 583| 1.320
| 32.04. Personelbistand og myndigheds-
| samarbejde .................................................| 337| 391| 391| 393| 319
| 32.05. Danidas Erhvervsindsatser .............| 542| 596| 575| 568| 542
| 32.07. Lånebistand.....................................| -30| -47| -52| -85| -85
| 32.08. Øvrig bistand ..................................| 408| 643| 526| 885| 1.130
| 32.09. Det Arabiske Initiativ.....................| 275| 275| 48| 550| 0
| 32.11. Naboskabsprogram .........................| 200| 230| 200| 200| 200
| 33.01. Bistand gennem private organisa-
| tioner (NGO'er) .........................................| 1.083| 1.103| 1.103| 1.103| 1.103
| 34.01. Miljø- og klimabistand i udvik-
| lingslande ...................................................| 697| 652| 241| 202| 235
| 35.01. Forskning og oplysning i Danmark| 242| 361| 386| 367| 231
| 35.02. International udviklingsforskning ..| 10| 10| 16| 9| 1
| 36.01. FNs Udviklingsprogram (UNDP) ..| 214| 214| 189| 189| 189
| 36.02. FNs Børnefond (UNICEF) ...........| 10| 10| 10| 10| 10
| 36.03. HIV Aids, Befolknings- og sund-
| hedsprogrammer .........................................| 12| 12| 12| 12| 12
| 36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer
| og diverse multilaterale bidrag ................| 143| 118| 369| 300| 353
| 37.01. Verdensbankgruppen ......................| 319| 409| 419| 409| 419
| 37.03. Regionale udviklingsfonde, gælds-
| lettelsesinitiativer og øvrige fonde............| 112| 108| 117| 124| 130
| 39.03. Humanitære bidrag til partnere i
| akutte og langvarige kriser ........................| 915| 1.135| 1.165| 1.135| 1.165

| Bilateral Total ..........................................| 9.686| 9.519| 10.124| 10.653| 10.054

| Multilateral ...............................................
| 34.01. Miljø- og klimabistand i udvik-
| lingslande mv. ..........................................| 400| 0| 90| 0| 450
| 35.02. International udviklingsforskning ..| 0| 0| 105| 0| 0
| 36.01. De Forenede Nationers
| Udviklingsprogram (UNDP) ....................| 390| 390| 390| 390| 390
| 36.02. De Forenede Nationers Børnefond
| (UNICEF) .................................................| 180| 80| 180| 180| 180
| 36.03. HIV Aids, Befolknings- og sund-
| hedsprogrammer .........................................| 665| 485| 660| 585| 675
| 36.04. FN programmer for landbrugsud-
| vikling ........................................................| 0| 100| 0| 0| 100
| 36.06. FNs øvrige udviklingsprogrammer
| og dvs. multilaterale bidrag.......................| 51| 19| 61| 16| 54
| 37.01. Verdensbankgruppen ......................| 563| 665| 665| 622| 573
| 37.02 Regionale udviklingsbanker ............| 0| 0| 0| 0| 0
| 37.03. Regionale udviklingsfonde, gælds-
| lettelsesinitiativer og øvrige fonde............| 84| 217| 403| 200| 200
| 37.04. Bistand gennem EU .......................| 540| 543| 543| 545| 545
| 39.01. Generelle bidrag til internationale
| humanitære organisationer .......................| 610| 640| 610| 640| 610

| Multilateral Total.....................................| 3.483| 3.139| 3.707| 3.178| 3.777

| Reserver .....................................................| 100| -396| 100| 100| 100

| Total bistand 06.3. ...................................| 13.269| 12.261| 13.931| 13.931| 13.931
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Via Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) kan der indhentes yderligere information
om Danmarks udviklingsbistand.

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.)
Udviklingsministeren er bemyndiget til at foretage overførsler fra hovedkontoen til andre

aktivitetsområder under § 06.3. Overførsler fra hovedkontoen medregnes ikke i opgørelsen af
grænsen på 5 pct. for overførsler mellem aktivitetsområder.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 - 100,0 -396,4 100,0 100,0 100,0

10. Reserve
Udgift ................................................... -0,3 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ -0,3 - - - - - -

20. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - - -496,4 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -496,4 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3

I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Reserve
Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på plud-

seligt opståede uforudsete hændelser afsættes en udisponeret reserve på 100 mio. kr. Såfremt der
ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre formål under
udviklingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til udviklingsinitiativer i efterfølgende
finansår.

| 20. Budgetregulering
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene som led i Aftale om finansloven
| for 2015. Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 496,4 mio. kr. i 2015 som følge
| af øgede udgifter til asylmodtagelse. Budgetreguleringen udmøntes gennem bevillingsnedsættelser
| på § 6.3. Bistand til udviklingslandene på op til 496,4 mio. kr. Dette sker direkte på forslag til
| lov om tillægsbevilling for 2015. Der vil blive taget stilling til udmøntningens omfang i efteråret
| 2015, når der foreligger et opdateret skøn for udgifterne til asylmodtagelse i 2015.
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06.32. Bilateral bistand

Danmarks bilaterale bistand udmøntes i tråd med Strategi for Danmarks udviklingssamar-
bejde (2012). Hovedvægten i Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde ligger på Danmarks
prioritetslande, som er de lande, hvor Danmark er til stede med et langsigtet perspektiv og med
politisk og finansiel tyngde. Bhutan blev udfaset som prioritetsland i 2014. Der pågår pt. udfas-
ning af prioritetslandesamarbejdet med Vietnam.

Indsatsen i de enkelte lande bygger på landenes egne udviklings- og fattigdomsstrategier og
i forlængelse heraf de danske politikpapirer, der angiver retningen for det danske samarbejde med
landene. Så vidt muligt anvendes fælles landestrategier udarbejdet sammen med prioritetslandet
og andre donorer. De danske politikpapirer tager udgangspunkt i disse fælles strategier, hvor det
er relevant.

De nuværende prioritetslande i dansk udviklingssamarbejde er:

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:
- Personelbistand og myndighedssamarbejde (§ 06.32.04.)
- Danidas Erhvervsindsatser (§ 06.32.05.)
- Lånebistand (§ 06.32.07.)
- Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- Det Arabiske Initiativ (§ 06.32.09.)
- Naboskabsprogram (§ 06.32.11.)

I programmer og programkomponenter og -interventioner kan indgå uallokerede midler, som
ikke er formålsbestemt på finansloven, men som vil blive udmøntet i takt med programmets
gennemførelse.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet udviklingsmi-
nisteren er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de
respektive tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der ud over de plan-
lagte tilsagn angivet hvilke tilsagn, der planlægges for budgetoverslagsårene. Tilsagn, der ikke
kan afgives i budgetåret som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Evt.
fremrykning og udskydelse af tilsagn i prioritetslandene kan foretages inden for de angivne
grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder uden forelæggelse for
Finansudvalget (jf. BV 2.2.9).

| I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015 er oversigten blevet tilpasset.
| Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral program- og projektbistand, tilsagn

Burkina Faso Afghanistan
Etiopien Bangladesh
Ghana Myanmar
Kenya Palæstina
Mali Indonesien
Mozambique Nepal
Niger Pakistan
Somalia Vietnam (udfases i 2015)
Sydsudan Bolivia
Tanzania
Uganda
Zimbabwe
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| Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år. 

06.32.01. Udviklingslande i Afrika (Reservationsbev.)
Hovedparten af Danmarks udviklingssamarbejde er fortsat med lande i Afrika, hvor udvik-

lingsbehovet er størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært prioritetslandene
i Afrika samt regionale indsatser.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 2.683,5 2.211,9 2.962,0 2.570,0 2.502,0 3.699,0 2.780,0

05. Etiopien
 Udgift ................................................... 26,0 4,9 155,0 5,0 5,0 155,0 5,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 26,0 4,9 155,0 5,0 5,0 155,0 5,0

06. Niger
 Udgift ................................................... 200,0 1,0 2,0 - - 360,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 200,0 1,0 2,0 - - 360,0 -

07. Zimbabwe
 Udgift ................................................... 50,0 249,5 175,0 100,0 400,0 600,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 50,0 249,5 175,0 100,0 400,0 600,0 -

| Mio. kr.| 2014 | 2015| 2016| 2017| 2018

| AFRIKA:
| Etiopien ........................................................| 155| 5| 5| 155| 5
| Niger ............................................................| 2| 0| 0| 360| 0
| Zimbabwe ....................................................| 175| 100| 400| 600| 0
| Somalia ........................................................| 0| 450| 0| 0| 500
| Sydsudan ......................................................| 5| 5| 300| 0| 0
| Tanzania ......................................................| 755| 255| 5| 5| 5
| Kenya .........................................................| 5| 1.210| 5| 5| 5
| Uganda .........................................................| 505| 5| 105| 5| 900
| Mozambique ................................................| 385| 95| 395| 1.150| 0
| Ghana ...........................................................| 705| 225| 305| 205| 5
| Burkina Faso ...............................................| 40| 5| 970| 5| 5
| Mali ..............................................................| 130| 215| 5| 445| 430
| Øvrige indsatser i Afrika ............................| 100| 0| 7| 764| 925

| AFRIKA i alt § 06.32.01. .........................| 2.962| 2.570| 2.502| 3.699| 2.780

| ASIEN:
| Pakistan ........................................................| 95| 50| 0| 230| 162
| Myanmar ......................................................| 120| 5| 615| 5| 5
| Indonesien ....................................................| 60| 0| 0| 0| 0
| Palæstina ......................................................| 87| 171| 450| 0| 0
| Afghanistan ..................................................| 265| 456| 315| 5| 0
| Bangladesh ..................................................| 5| 5| 395| 135| 5
| Nepal ............................................................| 205| 5| 5| 5| 505
| Vietnam .......................................................| 0| 0| 0| 0| 0
| Øvrige indsatser i Asien .............................| 0| 33| 0| 200| 640

| ASIEN i alt.................................................| 837| 725| 1.780| 580| 1.317

| LATINAMERIKA:
| Bolivia .........................................................| 399| 3| 3| 3| 3
| Øvrige lande i Latinamerika.......................| 0| 0| 125| 0| 0
| LATINAMERIKA i alt ............................| 399| 3| 128| 3| 3

| ASIEN og LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.| 1.236| 728| 1.908| 583| 1.320
| TOTAL .......................................................| 4.198| 3.298| 4.410| 4.282| 4.100
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08. Somalia
 Udgift ................................................... 90,5 19,8 - 450,0 - - 500,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 90,5 19,8 - 450,0 - - 500,0

09. Sydsudan
Udgift ................................................... 320,5 5,0 5,0 5,0 300,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 320,5 5,0 5,0 5,0 300,0 - -

10. Tanzania
Udgift ................................................... -14,4 582,3 755,0 255,0 5,0 5,0 5,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -14,4 582,3 755,0 255,0 5,0 5,0 5,0

11. Kenya
Udgift ................................................... -17,1 3,5 5,0 1.210,0 5,0 5,0 5,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -17,1 3,5 5,0 1.210,0 5,0 5,0 5,0

12. Uganda
 Udgift ................................................... 10,7 455,4 505,0 5,0 105,0 5,0 900,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 10,7 455,4 505,0 5,0 105,0 5,0 900,0

13. Mozambique
 Udgift ................................................... 455,4 5,5 385,0 95,0 395,0 1.150,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 455,4 5,5 385,0 95,0 395,0 1.150,0 -

15. Ghana
 Udgift ................................................... 406,2 254,6 705,0 225,0 305,0 205,0 5,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 406,2 254,6 705,0 225,0 305,0 205,0 5,0

16. Benin
Udgift ................................................... 219,4 -69,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 219,4 -69,5 - - - - -

17. Burkina Faso
Udgift ................................................... 614,8 4,3 40,0 5,0 970,0 5,0 5,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 614,8 4,3 40,0 5,0 970,0 5,0 5,0

18. Zambia
Udgift ................................................... -22,5 -9,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -22,5 -9,9 - - - - -

19. Egypten
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - - - - -

20. Mali
Udgift ................................................... 15,4 401,6 130,0 215,0 5,0 445,0 430,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 15,4 401,6 130,0 215,0 5,0 445,0 430,0

23. Øvrige indsatser i Afrika
Udgift ................................................... 111,3 204,2 100,0 - 7,0 764,0 925,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 111,3 204,2 100,0 - 7,0 764,0 925,0

24. Særlige bilaterale hiv/aids-ind-
satser i Afrika
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - - - - -
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25. Særlige bilaterale kvinde-indsat-
ser i Afrika
Udgift ................................................... -0,1 -0,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,1 -0,5 - - - - -

26. Opfølgning på Afrikakommis-
 sionens anbefalinger

Udgift ................................................... 217,5 100,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 217,5 100,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,7
I alt .................................................................................................................................. 1,7

05. Etiopien
Formålet med Danmarks udviklingssamarbejde med Etiopien er at fremme fattigdomsbe-

kæmpelse, grøn vækst, fred og stabilitet. Etiopien er blandt Danmarks nyere prioritetslande og
samarbejdet er målrettet en gensidig strategisk interesse i og målsætning om at løfte den etiopiske
befolkning ud af fattigdom og give den enkelte mulighed for at fastholde sin ret til et liv i fred
i en uroplaget region med lige adgang til fødevaresikkerhed, inklusiv grøn vækst og deltagelse.
I samspil med regionale indsatser for fødevaresikkerhed, klimatilpasning og fred og stabilitet er
udviklingssamarbejdet fokuseret på grøn og inklusiv vækst til støtte for gennemførelsen af Etio-
piens grønne vækststrategi inden for rammerne af den nationale udviklingsplan.

Grøn vækst: Samordnet med aktiviteter inden for klima og fødevaresikkerhed gennemføres i
perioden 2014-2017 et program på 150 mio. kr. til støtte for gennemførelsen af Etiopiens strategi
for klimamodstandskraft og grøn vækst med fokus på innovative grønne løsninger i landbruget,
jobskabelse gennem styrkede værdikæder og bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturres-
sourcer. Med afsæt i resultater fra det igangværende grønne vækstprogram forventes indsatsen
fremadrettet fortsat at fokusere på jobskabelse, grøn innovation og bedre rammebetingelser for
erhvervsliv og handelssamarbejdet. Herigennem søges synergidagsordenen mellem handel og
udvikling fremmet i en af Afrikas største og hastigst voksende økonomier, som samtidig fortsat
er et af verdens allerfattigste lande. Et tilsagn med sigte herpå forventes indgået i 2017.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Etiopien. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges under nærværende konto udbetalt ca. 55 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan
komme udbetalinger til Etiopien fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme,
klimapuljen, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Grøn vækst ............................................... 150 150
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

I alt ............................................................ 155 5 5 155 5
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Forventede udbetalinger:

06. Niger
Det danske udviklingssamarbejde med Niger bidrager til gennemførelse af landets fattig-

domsstrategi med fokus på bæredygtig udvikling, økonomisk vækst og stabilitet. Der vil blive
udarbejdet et nyt landepolitikpapir for Danmarks samlede relationer til Niger for perioden 2016-
2020. Den danske støtte er koncentreret omkring styrkelse af en inklusiv økonomisk vækst baseret
på landbrugsproduktionen samt sikring af rent drikkevand og sanitet. Endvidere ydes der støtte
inden for god regeringsførelse med fokus på stabilisering og fremme af demokrati, ligestilling
og menneskerettigheder. Efter indsættelsen af en demokratisk valgt regering i 2011, der er for-
pligtet på stabilitet og udvikling, er det danske partnerskab med Niger blevet yderligere konsoli-
deret.

I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv
udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med
Niger fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram fra 2017 på baggrund af fælles
EU programmering til landet i 2016. 

Vækst i landbrugssektoren: Med en samlet bevilling på 195 mio. kr. for perioden 2014-2019
bidrager programmet til at fremme vækst og beskæftigelse gennem udvikling af den private sek-
tor, såvel i primærproduktionen som i forarbejdningsindustrien, i udvalgte værdikæder. Værdi-
kæderne er udvalgt på grundlag af deres økonomiske potentiale baseret på landbrugsproduktionen
i de meget fattige regioner Zinder og Diffa i det østlige Niger, hvor Danmark gennem årene har
opnået et godt kendskab til produktionssystemerne. Programmet søger endvidere at fremme en
grøn produktion på alle niveauer, f.eks. ved delvis subvention af alternativ energi og vandspare-
foranstaltninger. Styrkelse af de offentlige og private institutioner gennem rådgivning og træning
samt inddragelse af kvinder er andre stærke elementer i programmet. Endelig sigter programmet
på at fremme rammevilkårene for den private sektor generelt i Niger og specielt for de valgte
værdikæder med særligt fokus på at styrke dialogen mellem regering og privatsektor-aktører.
Gennemførelsen af programmet er fsva. landbrugsudvikling delegeret til den schweiziske udvik-
lingsorganisation og fsva. privatsektorudvikling og rammevilkår til Verdensbanken. Som en del
af landeprogrammeringen forventes et nyt supplerende tilsagn til vækst i landbrugssektoren i
2017.

Sektorprogramstøtte til vand- og sanitetssektoren: I 2012 blev der givet tilsagn på 200 mio.
kr. til anden fase af vand- og sanitetsprogrammet for en fireårig periode 2012-2016. Programmet
fokuserer dels på øget adgang til rent drikkevand og sanitet, dels på oplysning om bedre hygiejne
for at forstærke effekten af rent drikkevand og latriner på folkesundheden i Zinder- og Diffa-re-
gionerne. Adgangen til rent drikkevand fremmes gennem etablering af nye brønde og mindre
vandforsyningsanlæg, der oftest kan betjene flere landsbyer, såvel som forbedring, rehabilitering
og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. En del af installationerne vil
endvidere give mulighed for vanding af kvæg og husdyr. Programmet søger at sikre bæredygtig
vedligeholdelse af installationerne gennem inddragelse af den private sektor. Programmet bidrager
endvidere til at udvikle Nigers handlingsplan for bæredygtig forvaltning af vandressourcer og til
at gennemføre denne i de to regioner, foruden en styrket koordinering og forvaltning af drikke-
vands- og sanitetssektoren i Niger med henblik på fremtidig sektorbudgetstøtte. Gennemførelsen
af programmet er delegeret til Luxemburg. Som en del af landeprogrammeringen forventes et nyt
tilsagn til vandprogrammet i 2017.

God regeringsførelse: I 2014 planlægges givet et tilsagn på 50 mio. kr. for perioden 2014-
2017. Programmet er tilrettelagt som et supplement til det i 2013 iværksatte regionale program
for stabilisering i Sahel, herunder Niger, og har til formål at stabilisere og fastholde den demo-
kratiske udvikling i Niger gennem støtte på fire centrale områder: i) styrkelse af parlamentets

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 55 55 55 105 105
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kontrol af regeringen, bedre lovforberedelse samt øget synlighed og folkelig tillid med særligt
fokus på statens indtægter og menneskerettigheder i en samfinansiering med USAID; ii) støtte til
udviklingen af frie medier, forebyggelse af medieskabte konflikter samt udbygning af netværket
af lokalradioer, der kan sikre information og public service. Engagementet gennemføres af orga-
nisationen International Media Support; iii) kernebidrag til FN's Befolkningsfonds landeprogram
for Niger med særligt henblik på befolkningsproblematikken, som med en af verdens højeste
stigningstakter truer med at underminere sociale og økonomiske fremskridt i det nigerske sam-
fund; samt iv) støtte til EU's civilsamfundsfond med særligt henblik på at fremme kvinders og
unges rettigheder, herunder deres politiske deltagelse. Som en del af landeprogrammeringen for-
ventes et nyt tilsagn til god regeringsførelse i 2017.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 100 mio. kr. til Niger. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorgani-
sationer, regionale programmer mv.

Forventede udbetalinger:

07. Zimbabwe
Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Zimbabwe er at fremme

opbygningen af et demokratisk og udviklet Zimbabwe med respekt for menneskerettigheder og
økonomisk vækst, som kommer hele befolkningen til gode.

I marts 2013 blev en ny og mere demokratisk forfatning vedtaget ved folkeafstemning og
generelle valg blev efterfølgende afholdt i juli 2013. Præsident Mugabes parti, ZANU-PF, vandt
en overvældende sejr og opnåede to-tredjedele flertal i parlamentet. Dermed ophørte den i 2009
etablerede samlingsregering med deltagelse af såvel MDC som ZANU-PF. EU gav udtryk for
alvorlig bekymring omkring valghandlingen, og AU har anbefalet en række tiltag, der skal
adresseres forud for næste valg. EU besluttede i februar 2014 yderligere at lempe sanktionsregi-
met over for Zimbabwe med sigte på øget normalisering, herunder af udviklingssamarbejdet, til
fordel for landets befolkning. Danmark har siden 2009 styrket engagementet i Zimbabwe for at
bidrage til gennemførelsen af demokratiske reformer og udvikling med fokus på den zimbabwiske
befolkning. Den nuværende støtte gennemføres uden at kanalisere midler direkte til de zimbab-
wiske regeringsstrukturer, men vil i takt med udviklingen kunne tilpasses demokratiske, nationale
politikker.

Den danske støtte koncentrerer sig om god regeringsførelse og demokratisk udvikling, infra-
struktur samt vækst og landbrug. Danmark arbejder aktivt for at gennemføre aktiviteter i tæt
samarbejde med andre donorer. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en
mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet er udviklingsbistanden til Zim-
babwe omlagt til et samlet landeprogram (2013-2015). Af samme årsag forventes det, at næste
landeprogram vil have en femårig tidshorisont (2016-2020).

God regeringsførelse: Baseret på hidtidige positive resultater fortsætter Danmark med at bi-
drage til et mere uafhængigt og effektivt retsvæsen i Zimbabwe. Den danske støtte vil bl.a. fo-

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vækst i landbrug ....................................... 135
Vand og sanitet .......................................... 155
God regeringsførelse.................................. 70
Andet .......................................................... 2

I alt ............................................................ 2 360

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 100 100 100 100 100
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kusere på øget adgang til retssektoren på lokalt niveau med udgangspunkt i brugernes rettigheder
og på at understøtte efterlevelse af principper om adskillelse af statsmagt og retsvæsenets uaf-
hængighed. Desuden vil gennemførelse af en strategisk plan for sektoren blive støttet, herunder
med særligt hensyn til menneskerettigheder samt kvinder, børn og unges retsstilling. Hertil
kommer støtte til frie og uafhængige medier i en situation, hvor især elektroniske medier fortsat
er under politisk kontrol. En styrket indsats for at begrænse seksuel vold mod kvinder og børn
er ligeledes iværksat. Civilsamfundsorganisationer, valgkommissionen, menneskerettighedskom-
missionen samt UNICEF er blandt Danmarks centrale partnere for denne støtte til god rege-
ringsførelse. I 2015 planlægges indgået tilsagn for 55 mio. kr. til dette område.

Infrastruktur: Danmark støtter sammen med en række andre donorer Zim-Fonden, som bi-
drager til rehabilitering af infrastruktur. Støtten fokuserer som hidtil på vand og sanitet samt
energisektoren, som er områder af afgørende betydning for lokalbefolkningens levevilkår såvel
som for privatsektorens udviklingsmuligheder. Fonden administreres af den Afrikanske Udvik-
lingsbank. Samtidig støttes, i regi af Verdensbanken, Den Analytiske Multi-Donor Trust Fund,
som udarbejder studier vedrørende infrastruktur, landbrug og god regeringsførelse. Denne Trust
Fund forventes udfaset ultimo 2014 til fordel for etablering af et nyt tilsvarende instrument med
bredere sigte. Der blev i 2014 indgået et nyt tilsagn på 145 mio. kr. til denne komponent.

Vækst og landbrug: Indsatsen støtter privatsektordrevet genopretning af landbrugsproduktio-
nen med henblik på at styrke indtægtsgrundlaget for især den fattigste del af befolkningen.
Landbruget lider under lav produktivitet og mangel på adgang til lån, bl.a. grundet uklarhed om
ejerskab til jord. For at imødegå disse problemer har Danmark medvirket til at etablere en fond,
som har positive erfaringer med at give småbrugere og andre aktører i landbrugets værdikæde
adgang til kapital. Dansk støtte vil som hidtil ligeledes sikre adgang til relevant træning inden for
marketing, forretningsudvikling, bogføring, mm. Hertil kommer støtte til fortalervirksomhed for
at styrke rammebetingelserne for den private sektor. Der planlægges i forlængelse af tilsagnet i
2013 indgået yderligere tilsagn i 2015 på 45 mio. kr. til området.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 200 mio. kr. til Zimbabwe. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorgani-
sationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

08. Somalia
Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Somalia er at bidrage til en fredelig

udvikling i landet med det overordnede mål at fremme den økonomiske og sociale udvikling.
Der forventes gennemført indsatser i både det sydlige-centrale Somalia, Puntland og Somaliland
afhængig af den politiske, humanitære og sikkerhedsmæssige udvikling samt indsatser for soma-
liske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling
i Somaliland vil en væsentlig del af den langsigtede danske indsats være koncentreret i denne
nordlige region af Somalia. Udviklingssamarbejdet vil fokusere på god regeringsførelse og øko-

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vækst og landbrug..................................... 45 400
Infrastruktur ............................................... 145 320
God regeringsførelse.................................. 30 55 280
Andet ..........................................................

I alt ............................................................ 175 100 400 600

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 180 200 200 200 200
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nomisk vækst i overensstemmelse med et nyt politikpapir for Somalia (2014-2017). Heri til-
stræbes en høj grad af samtænkning mellem de danske indsatser indenfor udvikling, stabilisering
samt humanitære aktiviteter. Et nyt treårigt landeprogram for perioden 2015-2017 er under ud-
arbejdelse.

Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation indebærer, at der fortsat er betydelig
risiko forbundet med udviklingssamarbejdet med Somalia. Derfor vil der være behov for fleksi-
bilitet og løbende justeringer under gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Udviklingssamar-
bejdet med Somalia indeholder følgende fokusområder:

God regeringsførelse: Indsatsen har til formål at styrke udviklingen af legitime og demokra-
tiske strukturer og institutioner baseret på ejerskab, rettigheder, gennemsigtighed og ansvarlighed
for at muliggøre levering af serviceydelser til befolkningen i Somalia. Indsatsen forventes at in-
kludere støtte til opbygning af de demokratiske processer i alle regioner af Somalia, opbygning
af lokale myndigheder via gennemførelse af konkrete udviklingsaktiviteter (veje, skoler, vand-
forsyning mm.), støtte til en fælles donorfond, der skal styrke den føderale somaliske regeringens
evne til at levere serviceydelser samt støtte til Somaliland Udviklingsfond (SDF), der på basis
af den lokale regerings prioriteter leverer serviceydelser til befolkningen i Somaliland. Dertil
forventes indsatsen at støtte kvinders rettigheder i Somalia samt genopbygning af uddannelses-
sektoren i Somalia.

Økonomisk vækst: Indsatsen har til formål at reducere fattigdom, skabe beskæftigelse og øge
modstandskraften gennem støtte til den private sektor. Indsatsen forventes at inkludere støtte til
forbedret adgang til økonomiske markeder, udvikling af små og mellemstore virksomheder, ud-
vikling af de primære produktive områder såsom fiskeri og husdyrhold samt uddannelse af dyr-
læger.

Støtten vil primært blive kanaliseret gennem multilaterale partnere via Verdensbanken og
FN's multipartnerfonde samt internationale organisationer. I 2015 forventes afgivet et tilsagn på
450 mio. kr. dækkende en treårig periode, hvilket er en forøgelse på 150 mio. kr. Forøgelsen af
landerammen vil primært blive anvendt til at støtte den føderale regerings prioriteter gennem
multidonorfonde. Der planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 150 mio. kr. til Somalia
årligt. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, klimapuljen, danske ci-
vilsamfundsorganisationer, regionale programmer samt Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

09. Sydsudan
Sydsudan har siden sin uafhængighed den 9. juli 2011 stået over for store og vanskelige ud-

fordringer som Afrikas nyeste land. Landets befolkning skal forsøge at skabe et fungerende og
stabilt Sydsudan, samtidig med man kæmper mod genopblussen af vold og konflikt over adgang
til magt og ressourcer, en dyb humanitær krise og en sårbar økonomi, der er afhængig af natur-
ressourcer. Danmarks engagement i Sydsudan er baseret på ønsket om at fremme et stabilt
Sydsudan, der lever i fred med sine naboer og som er i stand til at opretholde respekt for men-
neskerettighederne, god regeringsførelse, adgang til sociale serviceydelser og forbedrede levevil-
kår for hele landets befolkning. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende og fler-
strenget dansk engagement i Sydsudan, der omfatter både civile og militære bidrag samt en væ-

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

God regeringsførelse og økonomisk vækst 450 500

I alt ............................................................ 450 500

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 100 150 150 150 150
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sentlig indsats for at forbedre den humanitære situation for flygtninge og internt fordrevne og for
reintegration af tilbagevendte sydsudanesere. Den danske programstøtte flugter med Sydsudans
egne udviklingsprioriteter og vil, som situationen tillader det, bidrage til at fremme New Deal-
initiativet i regi af "International Dialog for Fredsopbygning og Statsbygning". I overensstem-
melse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af ud-
viklingssamarbejdet omlægges udviklingssamarbejdet med Sydsudan til et samlet landeprogram
i 2016.

Statsopbygning, konfliktforebyggelse, stabilisering og økonomisk udvikling: I 2016 planlægges
et tilsagn på 300 mio. kr. for en treårig programperiode til et samlet landeprogram med fokus på
regeringsførelse, befolkningens sikkerhed og bæredygtige levevilkår. Programmet vil fortsat have
fokus på de helt grundlæggende udfordringer, som befolkningen i det uafhængige og konflikt-
prægede Sydsudan står overfor. Samarbejdet vil være målrettet forbedret regeringsførelse på na-
tionalt og lokalt niveau, herunder kapacitetsudvikling, det politiske rammeværk og styrkelse af
lokalt forankret udvikling, samt befolkningens sikkerhed herunder konfliktforebyggelse, nationale
freds- og forsoningsprocesser og respekt for menneskerettigheder. Indsatserne vil ske i tæt sam-
arbejde med andre bilaterale og multilaterale donorer og lokale organisationer og vil blive gen-
nemført ved hjælp af den samlede danske støtte på både det humanitære og det udviklingsmæssige
område. Den menneskerettighedsbaserede tilgang er indarbejdet på tværs i udviklingssamarbejdet.
Således er målet med kapacitetsopbygningsindsatsen inden for regeringsførelse at styrke Sydsu-
dans regering til at påtage sig rollen som ansvarsbærer og efterleve sine forpligtelser i forhold til
de substantielle menneskerettigheder. Ved indsatser for lokalt dreven udvikling og støtte til ci-
vilsamfundsorganisationer styrkes befolkningens kapacitet til at påberåbe sig deres krav som ret-
tighedshavere. Centralt i den danske indsats er kvinder og ligestilling, herunder gennemførelsen
af FN's sikkerhedsrådsresolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Sydsudan. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 105 mio. kr. til Sydsudan. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorgani-
sationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

10. Tanzania
Landepolitikpapiret for 2014-2018 har som overordnet vision at gøre det muligt for alle tan-

zaniere at tage aktiv del i landets udvikling og at sikre en fortsættelse af landets lange tradition
for fredelig sameksistens, demokrati og udvikling. Med dette overordnede mål er de tre strategiske
hovedmålsætninger i Danmarks samarbejde med Tanzania at bistå og fremme den tanzaniske re-
gerings bestræbelser på at: i) reducere fattigdom og ulighed og sikre lige adgang til kvalitets-
prægede sociale ydelser, ii) fremme inkluderende grøn vækst og beskæftigelse og iii) styrke de-
mokrati, retssikkerhed og respekt for alle menneskerettigheder. I overensstemmelse med Dan-

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Statsopbygning, konfliktforebyggelse og ud-
vikling ........................................................ 300
Andet .......................................................... 5 5

I alt ............................................................ 5 5 300

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 110 105 100 100 100



62 § 06.32.01.10.

marks bestræbelser på at skabe en mere strategisk udmøntning af udviklingssamarbejdet består
det nye samlede landeprogram af indsatser inden for i) vækst i landbrug og erhverv, ii) sundhed,
iii) god regeringsførelse og iv) en udviklingskontrakt. Der afgives i 2014 og 2015 tilsagn til
landeprogrammet . Vejprogrammet blev udfaset i 2014 og miljøsektorprogrammet forventes ud-
faset i løbet af 2015. I bistanden til Tanzania indgår endvidere et eksisterende program for generel
budgetstøtte til Tanzanias statsbudget og aktiviteter til fremme af god regeringsførelse.

Vækst i landbrug og erhverv: Det nuværende tilsagn på 600 mio. kr. for perioden 2013-2019
bidrager til at fremme økonomisk udvikling gennem forbedrede rammebetingelser for erhvervs-
livet samt støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på landbrugssektoren, herunder
adgang til kredit. Programmet støtter jobskabelse gennem grøn inklusiv vækst, herunder støtte til
økonomiske og miljømæssige bæredygtige værdikæder med relevans for landbruget. Derudover
støtter programmet kapacitetsopbygning af interesseorganisationer.

Sundhed: Det nuværende tilsagn på 910 mio. kr., som dækker perioden 2009-2014, udfases
i løbet af 2015. Støtten til Zanzibars sundhedssektor forlænges til 2017, mens den særlige indsats
mod hiv/aids ikke fortsættes som separat indsatsområde, men indarbejdes i et nyt sundhedssek-
torprogram med særlig fokus på reproduktiv sundhed. På finansloven for 2014 var budgetteret
med et tilsagn på 400 mio. kr. i 2015. Som en del af den endelige landeprogrammering er sund-
hedsprogrammet blevet fremrykket, så der i stedet forventes afgivet et tilsagn på 550 mio. kr. i
2014 for perioden 2014-2020. Det nye tematiske program for sundhed vil fokusere på at øge
adgangen til og forbedre kvaliteten af basale sundhedsydelser. Programmet vil gennem en men-
neskerettighedstilgang bistå regeringen med at styrke sundhedssystemerne og forbedre serviceni-
veauet i Tanzanias primære sundhedstjeneste. Derudover vil det offentlige private samarbejde
indenfor sundhedssektoren på Tanzanias fastland blive styrket gennem støtte til paraplyorganisa-
tioner og civilsamfundsorganisationer til fortalervirksomhed, transparens, sundhedsydelser og
fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

God regeringsførelse: Det eksisterende tilsagn på 250 mio. kr. udfases i løbet af 2015.
Programmet har fokus på demokratisering og transparens i den offentlige forvaltning, herunder
forbedret finansforvaltning, samt støtte til retssektoren, medier og civilsamfundet. Et nyt tilsagn
på 250 mio. kr. indgås i 2015 som del af det overordnede landeprogram. Programmet komple-
menterer budgetstøtteprogrammet til Tanzania ved at støtte efterspørgselssiden og civilsam-
fundsorganisationer som fører fortalervirksomhed samt kontrol med regeringen, herunder kontrol
med anvendelse af offentlige midler. Programmet har fokus på kvinders rettigheder og vilkår.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Det nuværende tilsagn på 615 mio. kr. dækker
perioden 2011-2015. Formålet med udviklingskontrakten og den dertilhørende fælles dialog
vedrørende mål- og resultatstyring er at give Tanzania bedre mulighed for at gennemføre sin
strategi for vækst og bekæmpelse af fattigdom og fastholdelse af den makroøkonomiske stabilitet.
Det nye i udviklingskontrakten er et større fokus på opnåede resultater som grundlag for fremti-
dige betalinger til regeringen. I tilknytning til udviklingskontrakten gives endvidere støtte til
modernisering af skatteadministrationen samt reformer til forbedring af den offentlige finansfor-
valtning. Policy dialogen omkring budgetstøtten vil fokusere på makroøkonomisk stabilitet, of-
fentlig økonomistyring, sociale serviceydelser af god kvalitet til alle borgere, fordelingspolitik
og bæredygtig vækst. Som en del af landeprogrammet planlægges et femårigt tilsagn på 550 mio.
kr. i 2014, hvormed der er tale om en justering af det planlagte tilsagn fra Finansloven 2014.

Sektorprogramstøtte til miljø: I 2007 blev der afgivet tilsagn på 180 mio. kr. til sidste fase
af sektorprogramstøtte til miljø, som udfases i 2015. Grundet øget tilpasning og fokusering for-
udses der ikke en næste fase.

Ligestilling: Det nuværende tilsagn til ligestillingsindsatser på 25 mio. kr. for 2012-2015 har
til formål at fremme ligestilling, kvinders rettigheder og muligheder, herunder særligt økonomiske
og sociale rettigheder. Der ydes støtte til at forebygge kønsbaseret vold og til at styrke ressour-
cesvage kvinder i at realisere økonomiske rettigheder i form af bedre kreditmuligheder og øget
markedsadgang. Der forventes ikke særskilte bevillinger til ligestillingsindsatser efter udløbet af
den nuværende bevilling, men ligestilling forventes at indgå i landeprogrammet som en prioritet



§ 06.32.01.10. 63

i programmeringen af sektorprogrammer indenfor både god regeringsførelse og menneskerettig-
heder samt indenfor sundhed.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Tanzania. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 400 mio. kr. til Tanzania. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, klimapuljen, den humanitære
ramme, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

11. Kenya
Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse samt styrkelse af

demokrati og respekten for menneskerettigheder. Udviklingssamarbejdet fokuserer på tre sektorer:
Sundhed, vækst og beskæftigelse samt naturressourceforvaltning, suppleret med en tværgående
indsats for god regeringsførelse. I overensstemmelse med landepolitikpapiret for Kenya og Dan-
marks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamar-
bejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Kenya fra enkelte sektorprogram-
mer til et samlet landeprogram omfattende grøn vækst og beskæftigelse, sundhed og god rege-
ringsførelse med tilsagn i 2015. Den omfattende decentralisering besluttet med den kenyanske
grundlov vil få indflydelse på, hvordan udviklingssamarbejdet fremover bedst kan gennemføres.

Udviklingssamarbejdet med Kenya indeholder følgende områder:
Sundhed: Der blev i 2011 afgivet tilsagn på 430 mio. kr. til fase tre af sundhedssektorpro-

grammet (2011-2016). Programmet har til formål at styrke leveringen af generelle sundheds-
ydelser landet over samt seksuelle og reproduktive rettigheder og forbedring af mødres adgang
til reproduktive sundhedsydelser. Programmets centrale komponent omfatter medicinindkøb og
driftstilskud til mindre sundhedsklinikker. Der arbejdes aktivt på at styrke koordineringen blandt
donorerne i sektoren samt at forbedre integrationen og samarbejdet med den kenyanske regering
og støtte op om decentraliseringen, som har givet de 47 nye lokalregeringer ansvaret for at levere
sundhedsydelser. Sundhedsprogrammet omfatter også en særlig indsats for seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder samt indsatser mod kønsbaseret vold. Som en del af landeprogrammet
planlægges afgivet et nyt tilsagn til sundhedsindsatser i 2015 på 375 mio. kr..

Grøn vækst og beskæftigelse: Der blev i 2010 afgivet tilsagn på 320 mio. kr. til erhvervs-
sektoren (2010-2014). Indsatsen har fokus på at skabe arbejdspladser for unge kvinder og mænd.
Programmet støtter forbedring af erhvervsklimaet; små og mellemstore virksomheders konkur-
renceevne gennem finansiering og rådgivning; innovation og udvikling inden for grøn vækst samt
Kenyas deltagelse i det regionale samarbejde inden for det Østafrikanske Fællesskab. I 2009 blev
der givet et tilsagn på 375 mio. kr. til naturressourceforvaltning. Programmet, som vil løbe frem
til og med 2014, vil medvirke til at løfte over 2,5 mio. mennesker over fattigdomsgrænsen i

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vækst i landbrug og erhverv.....................
Sundhed og hiv/aids ..................................
Udviklingskontrakt ..................................... 750
God regeringsførelse.................................. 250
Andre .......................................................... 5 5 5 5 5

I alt ............................................................ 755 255 5 5 5

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 458 400 400 400 400
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Kenyas tørre og halvtørre områder. Som en del af landeprogrammet planlægges i 2015 afgivet
et tilsagn på 630 mio. kr. til et samlet program for grøn vækst og beskæftigelse, som viderefører
en del af indsatserne fra de to tidligere sektorprogrammer for vækst og beskæftigelse samt na-
turressourceforvaltning og tilføjer nye aktiviteter, der kan fremme grøn vækst og beskæftigelse.

God regeringsførelse: I 2010 blev der givet et tilsagn på 175 mio. kr., der dækker perioden
2010-2015. Programmet har til formål at fremme god regeringsførelse og respekt for menneske-
rettigheder samt udvide det demokratiske rum med henblik på at give borgerne større medind-
flydelse på landets politiske og økonomiske liv. Indsatserne omfatter støtte til halvstatslige og
civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme god regeringsførelse. Støtte til et mere
troværdigt valgsystem indgår som et centralt element. Derudover indeholder programmet støtte
til offentlig finansiel styring og korruptionsbekæmpelse. En særlig indsats til styrkelse af køns-
aspekter i god regeringsførelse vil blive gennemført i samarbejde med UN Women. Endelig
støtter programmet antiradikalisering samt fred og stabilitet i kystområdet via en række civil-
samfundsorganisationer. Programmet vil have en betydelig fleksibilitet, der gør det muligt at
iværksætte relevante aktiviteter på baggrund af den politiske udvikling. Som en del af landepro-
grammet planlægges et nyt tilsagn i 2015 på 200 mio. kr..

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Kenya. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 250 mio. kr. til Kenya. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, humanitære midler, klimapuljen,
danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

12. Uganda
Det danske udviklingssamarbejde med Uganda er tilpasset den nationale udviklingsplan

2010-2015. Udviklingssamarbejdet omfatter fire hovedområder: Vækst og beskæftigelse, god re-
geringsførelse, hiv/aids og vand. På tværs af programaktiviteter prioriteres navnlig det fattige
Norduganda. Valget af indsatsområder er sket under ledelse af den ugandiske regering og i tæt
koordination med de øvrige udviklingspartnere. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser
på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet planlægges det
at omlægge udviklingssamarbejdet med Uganda fra enkelte sektorprogrammer til et samlet lan-
deprogram i 2018 med tilsagn i 2018 og 2019.

Vækst og beskæftigelse: En ny fase af vækstprogrammet startede i 2014 med et tilsagn på
500 mio. kr. Programmet har til formål at støtte en eksportdrevet økonomi, hvor væksten kommer
alle ugandere til gode. Den nye fase integrerer grøn vækst gennem støtte til landbrugsproduktion,
bearbejdning og markedsføring (værdikædetilgang) via videreudvikling af den fond, Agricultural
Business Initiative Trust, som blev etableret under den foregående fase. Programmet støtter end-
videre genopbygning af det nordlige Uganda med henblik på at reducere uligheden mellem nord

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Sundhed ...................................................... 375
Grøn vækst og beskæftigelse .................... 630
God regeringsførelse.................................. 200
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

I alt ............................................................ 5 1.210 5 5 5

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 250 250 250 250 250
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og resten af landet. Programmet støtter samtidig udviklingen af rammebetingelserne for er-
hvervsudvikling både nationalt og inden for Det Østafrikanske Fællesskab.

Hiv/aids: Den igangværende anden fase af programmet med tilsagn på 200 mio. kr. dækker
perioden 2010-2015 og støtter op om regeringens prioriteter med fokus på forebyggelse. Det
overordnede mål er at nedbringe antallet af nye infektioner i befolkningen og at afhjælpe konse-
kvenserne af epidemien. Størstedelen af den danske støtte gives til civilsamfundsinitiativer under
en fælles fond. Indsatsområderne fokuserer på ligestilling og sammenhængen mellem hiv/aids,
reproduktiv sundhed og familieplanlægning. Programmet adresserer også særligt udsatte og mar-
ginaliserede befolkningsgrupper, f.eks. prostituerede og homoseksuelle. En mindre del af støtten
går gennem en fælles fond til styrkelse af den nationale koordination og ledelse under Ugandas
Aids Kommission.

Vand: En femårig fase, tilpasset tidsperioden for det nationale vand- og miljøprogram, løber
i perioden 2013-2018, med et tilsagn på 450 mio. kr. afgivet i 2013. Gennem sektorbudgetstøtte
vil programmet bl.a. sikre, at man kan øge leveringen af rent drikkevand til 800.000 flere ugan-
dere årligt i landdistrikterne. Støtte til forbedret vandressourceforvaltning, kapacitetsopbygning
af især landdistrikterne samt indsatser inden for klimaforandringer er centrale elementer i den
danske støtte. Programmet gennemføres i samarbejde med den ugandiske regering og andre ud-
viklingspartnere.

God regeringsførelse: Det igangværende femårige program for perioden 2011-2016 med til-
sagn på 320 mio. kr. har tre komponenter: i) støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse
gennem et fælles program med otte andre udviklingspartnere. Der er overvejende tale om sam-
arbejde med civilsamfundet, men komponenten omfatter også støtte til statsinstitutioner. Det
fælles program arbejder med menneskerettigheder, demokratisering, fred og forsoning samt anti-
korruption; ii) støtte til lov- og ordenssektoren. Dette sker gennem direkte støtte til retsvæsenet,
og senere er ambitionen at give støtte til sektoren i bredere forstand, når en række krav er opfyldt;
iii) støtte til institutioner, der har mandat til at bekæmpe korruption og levere serviceydelser til
befolkningen, herunder Ministeriet for Kommunerne, Ombudsmanden og Sammenslutningen af
Kommuner. Programmet støtter både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte bor-
gernes rettigheder og friheder i bred forstand, og de aktører, der arbejder for at fremme befolk-
ningens forståelse af deres rettigheder, deres evne til at kræve disse rettigheder samt holde rege-
ringen og staten ansvarlig. I 2016 planlægges et tilsagn på 100 mio. kr., der skal dække perioden
frem til landeprogrammeringen i 2018.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Uganda. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 295 mio. kr. til Uganda. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, klimapuljen,
danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vækst og beskæftigelse ............................. 500
Hiv/aids ......................................................
Vand ........................................................... 500
God regeringsførelse.................................. 100 400
Andet .......................................................... 5 5 5 5

I alt ............................................................ 505 5 105 5 900
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Forventede udbetalinger:

13. Mozambique
Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er fattigdomsbekæmpelse

og bæredygtig udvikling. Samarbejdet er fokuseret på følgende områder: i) vækst og beskæfti-
gelse, ii) sundhed, iii) miljø og klima og iv) retssektoren. Hertil kommer en udviklingskontrakt
omfattende bl.a. makroøkonomisk støtte, herunder generel budgetstøtte. I overensstemmelse med
Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklings-
samarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Mozambique fra enkelte
sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2016 med tilsagn i 2016 og 2017.

Vækst og beskæftigelse: Med et samlet tilsagn i 2010 på 490 mio. kr. indledtes et nyt program
til fremme af vækst og beskæftigelse. Under programmet støttes produktivitetsudvikling og be-
skæftigelse i landbruget og forarbejdningserhverv inden for landbrugsværdikæden. Programmet
bygger på erfaringer fra det tidligere landbrugsprogram, Danida Business Partnerships og Danida
Business Finance. Programmet indebærer en væsentligt udvidet støtte til navnlig de små og
mellemstore forarbejdnings- og landbrugsvirksomheder. Gennem teknisk og finansiel støtte, her-
under garantistillelse for kommercielle bankers udlån til sektoren, sigter programmet tillige mod
at forbedre adgangen til kreditmarkedet for at øge investeringerne i landbrugsproduktionen og i
resten af den agro-industrielle værdikæde. Endvidere indgår en komponent til forbedring af vej-
nettet på distriktsniveau med henblik på at afhjælpe fysiske barrierer for øget økonomisk inte-
gration af landområderne samt en komponent med støtte til organisationer og foreninger, som
gennem fortalervirksomhed arbejder for at fremme erhvervslivets rammebetingelser. Som led i
landeprogrammet planlægges et nyt tilsagn til vækst og beskæftigelse i 2016.

Sundhed: Der blev afgivet tilsagn på 450 mio. kr. til sundheds- og ernæringsprogrammet i
2012 for perioden 2012-2017. Støtten til sundhedssektoren gives dels centralt til udmøntning af
den nye nationale sundhedsstrategi, med fokus på fremme af befolkningens, især de mest udsatte
gruppers, seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Dels gives støtten direkte til Tete
provinsen gennem decentral sektorbudgetstøtte med fokus på sårbare grupper og på at sikre lige
adgang til sundhedsydelser for alle. Ligeledes støttes decentralisering af sundhedssektoren. Inden
for ernæring støttes retten til mad og god ernæring gennem etablering af bæredygtige tværfaglige
planlægnings- og finansieringsmekanismer. Programmet vil desuden sikre, at der er tilstrækkelig
kapacitet til opnåelse af resultater. Dette gøres bl.a. ved at inkludere børn og unge i forebyggelse
af hiv/aids. Civilsamfundet støttes med henblik på at opbygge social ansvarlighed, god rege-
ringsførelse og respekt for menneskerettigheder. Programmet lægger stor vægt på innovative
indsatser. Der forventes et nyt tilsagn i 2017 som en del af landeprogrammet.

Miljø og klima: I 2010 blev et nyt femårigt miljøprogram godkendt med en bevilling på 235
mio. kr. Programmet sigter på at styrke den nationale miljøregulering for at fremme primært den
fattige befolknings leveforhold og bidrage til grøn vækst. Indsatser til imødegåelse af de negative
effekter af klimaændringer er en vigtig del af programmet. I den institutionelle støtte til Miljø-
ministeriet er der lagt særlig vægt på at sikre, at miljø- og klimahensyn afspejles i alle sektorer,
og der ydes herunder støtte til det nationale institut for katastrofeberedskab. Derudover ydes der
støtte til miljøindsatser i et antal provinsbyer og til styrkelse af civilsamfundets rolle for at
fremme miljøbeskyttelse og en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. En brobevilling på 30
mio. kr. gives i 2014 for at sammenkæde det nuværende miljøprogram med et nyt femårigt mil-
jøprogram, som forventes indgået i 2017 som en del af landeprogrammet.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): I 2010 blev et nyt fireårigt program for støtte til
Mozambiques statsbudget og reform af den offentlige økonomi- og skatteforvaltning godkendt.
Budgetstøtten gives som årlige bidrag på baggrund af en samlet vurdering af Mozambiques
fremskridt med hensyn til at bekæmpe fattigdom og øge ansvarligheden i økonomiforvaltningen

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 305 295 315 325 320
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i den offentlige sektor. I 2014 forventes indgået en treårig udviklingskontrakt med en bevilling
på 125 mio. kr. til støtte for reform af den offentlige økonomistyring, forskning og fortalervirk-
somhed dækkende perioden 2015-2017. Beløbet for den forventede indgåede udviklingskontrakt
er dermed justeret i forhold til finansloven for 2014, hvor der var planlagt indgået tilsagn for 270
mio. kr. i 2014, blandt andet på baggrund af, at selve budgetstøttedelen af programmet er blevet
udsat til forventet indgåelse i 2015, hvor der er afsat 90 mio. kr. til dette formål.

Retssektoren: I 2008 blev en ny fase af støtten til retssektoren godkendt med en samlet be-
villing på 150 mio. kr. for årene 2008-2013. Støtten gives til domstolssystemet, anklagemyndig-
heden og institutioner under Justitsministeriet med sigte på at øge befolkningens adgang til et
styrket og mere effektivt retssystem. Desuden støttes civilsamfundsorganisationer, der arbejder
indenfor området. Gennemførelsen af støtten til retssektoren har været langsommere end forudset
og formodes at fortsætte til udgangen af 2015.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Mozambique. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 351 mio. kr. til Mozambique. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, klima-
puljen, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Forventede udbetalinger:

15. Ghana
Ghana har igennem de senere år gennemgået en positiv økonomisk udvikling, er rykket op i

gruppen af lavere mellemindkomstlande og befinder sig i en overgangsperiode frem mod en si-
tuation, hvor landet ikke længere vil have behov for udviklingsbistand. Danmarks relationer til
Ghana vil blive tilpasset i lyset heraf. I overgangsperioden vil udviklingssamarbejdet med Ghana
blive reduceret samtidig med, at der sker en opprioritering af det kommercielle og politiske
samarbejde. Danmark og Ghana har indgået et nyt strategisk partnerskab om dette for perioden
2014-2018 i overensstemmelse med det nye landepolitikpapir. Den ghanesiske vækst- og udvik-
lingsstrategi og den nye fælles bistandsstrategi, som udviklingspartnere, herunder Danmark, af-
talte med Ghana i 2012, udgør rammerne for udviklingssamarbejdet i overgangsperioden. Målet
er at fremme bæredygtig, inklusiv grøn vækst i Ghana med fokus på jobskabelse og med særligt
geografisk fokus på det nordlige Ghana for at mindske uligheden. Landeprogrammet omfatter
følgende prioritetsområder: Sundhed, vækst i landbrug og erhverv, retten til sociale serviceydelser
og god regeringsførelse samt en udviklingskontrakt (generel budgetstøtte). Synergi mellem ud-
vikling og handel er en rød tråd i Danmarks engagement i Ghana. Sundhed: Sundhedsprogram-
mets femte fase løber fra 2012 til 2016 med en samlet bevilling på 400 mio. kr. og har til formål
at støtte gennemførelsen af sundhedsministeriets strategiske udviklingsplan, der bl.a. fokuserer
på at nå FN's 2015-mål inden for sundhed og på at modvirke ulighed og medvirke til at realisere

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vækst og beskæftigelse ............................. 390
Miljø og klima ........................................... 30 225
Udviklingskontrakt ..................................... 270 90 475
Retssektor ................................................... 80
Sundhed ...................................................... 450
Andet .......................................................... 5 5 5

I alt ............................................................ 385 95 395 1.150

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 273 351 337 339 338
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retten til adgang for alle til sundhedsydelser af en høj kvalitet i et omkostningseffektivt sund-
hedssystem. Da fase fem er en exit-fase, vil mulighederne for at afslutte sektorbudgetstøtten og
i højere grad fokusere støtten i 2015-2016 for bedre at konsolidere opnåede resultater og skabe
bæredygtighed blive undersøgt. Fokus vil være på danske prioritetsområder som f.eks. god of-
fentlig økonomiforvaltning med specielt fokus på risikohåndtering, monitorering og evaluering
ifht. resultatmålinger samt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Endvidere støttes
Christian Health Association of Ghana, et netværk af private serviceudbydere, som står for en stor
del af leveringen af sundhedsydelser specielt i landområder, hvor størstedelen af befolkningen er
fattig eller marginaliseret. I 2015 fortsættes arbejdet med at fastlægge en bæredygtig udfasning
af støtten til sundhedssektoren i tråd med ovennævnte tiltag.

Vækst i landbrug og erhverv: I anden fase af programmet på 400 mio. kr. (2010-2014) ydes
støtte til i) forbedring af rammebetingelserne for erhvervsudvikling i overensstemmelse med
Ghanas strategi for udvikling af den private sektor, ii) erhvervsorganisationers fortalervirksomhed,
iii) udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbrug, iv) erhvervsfaglig uddannelsesfond samt
v) forbedring af små og mellemstore virksomheders adgang til kredit. Støtte til etablering af en
grøn industrizone for værksteder og metalvarevirksomheder vil blive videreført i 2016 for at sikre
effektive løsninger på miljø og energispørgsmål og med kobling til øvrige aktiviteter under pro-
grammet. Endvidere er et nyt tværgående grøn-vækst initiativ blevet igangsat, som blandt andet
støtter etablering af et klimainnovationscenter med det formål at fremme bæredygtig teknologi-
udvikling og med fokus på at skabe arbejdspladser indenfor grøn vækst og klimatiltag. Endelig
igangsættes formuleringen af den planlagte sidste fase af støtte til vækst i landbrug og erhverv
med forventet tilsagn i 2016.

Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse: Programmet, som løber fra 2014-
2018 med et samlet budget på 250 mio. kr. har til formål at fremme en rettighedsbaseret, de-
mokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling. Programmet bygger videre på resultater og
erfaringer fra den hidtidige støtte til decentralisering og god regeringsførelse og planlægges som
en sidste og afsluttende fase. Formålet vil være at bekæmpe fattigdom og beskytte menneskeret-
tighederne ved at sikre større lighed i adgang til retspleje og sociale ydelser. Støtten til Menne-
skerettighedskommissionen og retsvæsnet vil blive videreført; der vil fortsat blive ydet støtte til
Distriktsudviklingsfonden med henblik på bedre offentlige ydelser for de fattige og til civilsam-
fundsorganisationer for at fremme befolkningens ret til deltagelse i det lokale demokrati. Pro-
grammet er tilrettelagt i overensstemmelse med den rettighedsbaserede tilgang til udvikling.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Formålet med udviklingskontrakten er at medfi-
nansiere Ghanas strategi for vækst og udvikling. Det var oprindelig hensigten at indgå tilsagn i
2014 på 450 mio. kr. over fem år. Grundet Ghanas ustabile makroøkonomiske situation vil til-
sagnet til udviklingskontrakten imidlertid blive todelt. Der planlægges således indgået et samar-
bejde med Ghanas skattemyndigheder i 2014 på i alt 230 mio. kr. med det formål at støtte skat-
tereformer, som skal medvirke til at give Ghana et øget skattegrundlag og gøre landet i stand til
selv at finansiere de offentlige udgifter. Støtten vil ligeledes gå til relevante civilsamfundsorga-
nisationer med henblik på at fremme transparens og ansvarlighed samt styrke kampen mod kor-
ruption. Der forventes i 2015 indgået et tilsagn på i alt 220 mio. kr. til generel budgetstøtte.
Støtten forventes at blive mere fokuseret og resultatorienteret og møntet på strategiske makro-
økonomiske reformer, som kan understøtte Ghanas udvikling henimod et reelt mellemindkomst-
land. Udover egentlig generel budgetstøtte indeholder udviklingskontrakten en strategisk dialog
om reformer, kritiske policy-områder og fordeling af ressourcer.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Ghana. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 470 mio. kr. til Ghana. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, klima-
puljen, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

16. Benin
Det danske udviklingssamarbejde med Benin blev udfaset i 2013. Den danske ambassade i

Cotonou lukkede ligeledes i 2013.

17. Burkina Faso
Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso vil bidrage til gennemførelsen af landets

fattigdomsstrategi gennem støtte til fattigdomsreduktion, økonomisk vækst og beskæftigelse samt
etablering af rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsførelse. Den danske indsats
er koncentreret om vækst i landbrugssektoren samt vand, sanitet og vandressourceforvaltning.
Desuden ydes generel budgetstøtte samt støtte til fremme af god regeringsførelse. I overens-
stemmelse med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning
af udviklingssamarbejdet blev et nyt politikpapir for samarbejdet med Burkina Faso 2013-2018
godkendt i 2013. Med udgangspunkt i denne politik fremlægges i 2016 et samlet landeprogram
for perioden 2016-2020.

Vækst i landbrugssektoren: Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 380 mio. kr. Hovedformålet
er at fremme økonomisk vækst i landbruget. Programmet bidrager til værditilvækst og øget be-
skæftigelse via et stærkt fokus på erhvervsstøtte til operatører og iværksættere inden for produk-
tion, forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter i udvalgte værdikæder. En del af
støtten til landbruget går til at styrke tiltag, der fremmer grøn vækst. Programmet støtter desuden
den offentlige sektor med henblik på at forbedre rammevilkårene for landbruget. Aktiviteterne i
landbrugssektoren vil blive integreret i det kommende landeprogram, og et nyt tilsagn forventes
afgivet i 2016 med henblik på forlængelse af aktiviteterne frem til 2020.

Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning: En ny fase i programmet blev
tiltrådt i 2009 med et samlet tilsagn på 450 mio. kr. Hovedvægten i programmet er lagt på
vandforsyning og sanitet til landområder og mindre byer samt støtte til bedre forvaltning af lan-
dets knappe vandressourcer. Programmet er tilpasset den nationale strategi og de nationale pro-
cedurer for vand- og sanitetsforsyning. Vand og sanitet er forudsætningen for sociale fremskridt
i det burkinske samfund og en forudsætning for at undgå konflikter i landets nordlige tørre om-
råder. Vandressourceforvaltning er grundlaget for bl.a. en bæredygtig økonomisk vækst og er
baseret på menneskerettigheder. Støtte til vandsektoren med særlig vægt på vandressourcefor-
valtning er en del af det kommende landeprogram 2016-2020 med et forventet tilsagn på 370
mio. kr. i 2016.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Den nuværende fase af budgetstøtten (2012-2015)
blev igangsat i 2012 med en samlet bevilling på 230 mio. kr. Denne fase omfatter generel bud-
getstøtte til gennemførelse af Burkina Fasos fattigdomsstrategi samt støtte til studier og kapaci-
tetsopbygning, der kan komplementere budgetstøtten og medvirke til større gennemsigtighed i
fordelingen og administrationen af de offentlige ressourcer samt større bæredygtighed i væksten

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vækst i landbrug og erhverv..................... 300
Udviklingskontrakt ..................................... 450 220
Transitionsprogram .................................... 200
Retten til sociale serviceydelser og god rege-
ringsførelse ............................................... 250
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

I alt ............................................................ 705 225 305 205 5

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 360 470 338 357 193
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(grøn vækst). Som en del af landeprogrammet forventes et tilsagn i 2016 på 330 mio. kr. til en
ny udviklingskontrakt.

God regeringsførelse: Et program for perioden 2008-2013 med en bevilling på 130 mio. kr.
støttede ministerierne for decentralisering, ligestilling og sociale anliggender samt menneskeret-
tigheder og desuden en række civilsamfundsorganisationer, der arbejder for fremme af menne-
skerettigheder og øget demokrati. Dele af programmet (decentralisering og ligestilling) er blevet
forlænget til udgangen af 2015. En overgangsbevilling 2014-2015 på 35 mio. kr. yder støtte til
et rets- og sikkerhedsprogram med henblik på at sikre menneskerettigheder og følge op på an-
befalingerne fra FN's Universal Periodic Review. Endvidere støttes et tæt samarbejde med sik-
kerhedsministeriet indenfor bekæmpelse af voldelig ekstremisme, som er et alvorligt problem i
regionen. Som en del af landeprogrammet forventes en ny fase med udgangspunkt i reformer af
rets- og sikkerhedssektorerne igangsat i 2016 med et tilsagn på 165 mio. kr.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Burkina Faso. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 263 mio. kr. til Burkina Faso.
Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme,
klimapuljen, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

18. Zambia
Det danske udviklingssamarbejde med Zambia blev udfaset ved udgangen af 2013. Den

danske ambassade i Lusaka lukkede ligeledes i 2013.

19. Egypten
Udfasningen af det danske udviklingssamarbejde med Egypten afsluttedes i 2009.
For at støtte de demokratiske reformer i Egypten fastholdes støtte til fremme af frihed, de-

mokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under §
06.32.09. Det Arabiske Initiativ.

Også bistand til Danidas Business Partnerships fortsættes og finansieres over § 06.32.05.
Danidas erhvervsindsatser ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilve-
jebringes under § 06.32.05.19. Investeringsfonde.

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vand ........................................................... 370
Vækst i landbrug ....................................... 100
Udviklingskontrakt ..................................... 330
God regeringsførelse.................................. 35 165
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

I alt ............................................................ 40 5 970 5 5

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 270 263 251 225 238
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20. Mali
Sigtet med det danske udviklingssamarbejde med Mali er at fremme i) stabilitet, rettigheder

og god regeringsførelse, ii) bredt baseret økonomisk vækst samt iii) bæredygtig naturressource-
forvaltning. Efter den sikkerhedsmæssige, politiske og humanitære krise i Mali i 2012 indledtes
i 2013 den fransk-ledede og dansk-støttede militære operation Serval i det nordlige Mali, som
siden blev fulgt af FN's fredsbevarende styrke MINUSMA, hvilket har bragt både politiske og
sikkerhedsmæssige fremskridt. Den humanitære situation i Mali forbliver alvorlig, ligesom det i
nogen grad udestår at håndtere de grundlæggende årsager til krisen. Danmarks indsats i Mali tager
udgangspunkt i denne realitet og sigter på en høj grad af fleksibilitet og løbende tilpasning til den
politiske og sikkerhedsmæssige situation. I 2015 planlægges at indlede et toårigt overgangspro-
gram med et tilsagn på 215 mio. kr. frem mod et egentligt landeprogram, som planlægges
iværksat med virkning fra 2017. Overgangsprogrammet skal sikre, at igangsatte programmer kan
videreføres, mens landeprogrammet planlægges og formuleres.

Budgetstøtte og statsopbygningskontrakt: I 2013 blev der afgivet tilsagn på 100 mio. kr. til
en stabiliserende indsats, som sigter på at understøtte den maliske regerings køreplan for afhol-
delse af valg, gennemførelse af en forsoningsproces og genetablering af kontrol med det samlede
territorium. Der ydes budgetstøtte via to midlertidige mekanismer, en fælles FN-fond og EU's
statsopbygningskontrakt, ligesom der støttes aktiviteter mhp. at fremme forståelse og transparens
i anvendelsen af offentlige midler blandt den brede befolkning og dermed bidrage til at styrke
kontrakten mellem staten og befolkningen. Endvidere støttes en fælles multidonorfond til afhol-
delse af demokratiske valg. Der planlægges i 2015 afgivet et tilsagn på 104 mio. kr.

God regeringsførelse: I 2009 er der afgivet tilsagn på 75 mio. kr. til et tematisk program for
god regeringsførelse for perioden 2009-2014. Programmet er i 2012-2013 udvidet til at rumme
nye elementer, som sigter på at øge stabiliteten i Mali gennem øget fokus på rettigheder og for-
bedret social sammenhængskraft. Programmet omfatter bl.a. indsatser til fremme af bred folkelig
dialog og forsoning, styrket parlamentarisk kontrol, kvinders deltagelse i det offentlige og politi-
ske liv, styrket kapacitet i den nationale menneskerettighedskommission og reform af retssekto-
ren. Der planlægges i 2015 afgivet 66 mio. kr.

Vækst i landbrug og erhverv: I 2013 blev der afgivet et tilsagn på 300 mio. kr. til et nyt
femårigt program, der samler de tidligere indsatser for landbrug og erhverv og tilpasser dem til
de erfaringer, der hidtil er opnået. Programmet vil fremme privatsektordrevet økonomisk vækst
med fokus på værdikæder i landbrugssektoren. Programmet sigter på at styrke alle led i udvalgte
værdikæder, herunder også målrettet teknisk uddannelse og infrastruktur, for at øge konkurren-
ceevne, beskæftigelse og produktivitet. Der gennemføres tillige en særlig indsats mhp. rehabili-
tering af den private sektor i Timbuktu og Gao regionerne, ligesom der er fastsat en særlig kvote
for grønne indsatser.

Vand og naturressourceforvaltning: I 2009 blev der afgivet et tilsagn på 340 mio. kr. til
gennemførelse af det nationale program for vand og sanitet for perioden 2010-2014. Aktiviteterne
omfatter drikkevand og sanitet på landet og i byer, herunder drænkanaler og affaldshåndtering i
større og mindre byer. I 2012 blev det besluttet at forlænge programmet til 2015, og i 2015 for-
ventes et nyt tilsagn på 45 mio. kr. til et toårigt overgangsprogram. I forbindelse med overgangen
til landeprogrammering forventes indsatsen til fordel for bedre naturressourceforvaltning styrket.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Mali.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 157 mio. kr. til Mali. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, klimapuljen,
danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og stabiliseringsfonden mv.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

23. Øvrige indsatser i Afrika
Sideløbende med koncentrationen om prioritetslandene i Afrika kan der ydes bidrag til en-

kelte andre afrikanske lande, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over
kontoen. Det kan både omfatte regional integration på det sikkerhedspolitiske område, støtte til
regional økonomisk integration og støtte til demokratisering, ligestilling, fremme af menneske-
rettigheder, regionalt forskningssamarbejde og fremme af økonomisk udvikling. I 2013 blev der
bevilliget en ny fase af Afrikafredsprogrammet på 210 mio. kr. Programmets formål er at fremme
fred og sikkerhed, som et væsentligt grundlag for fremme af social og økonomisk bæredygtig
udvikling i Afrika, gennem styrkelse af udvalgte kontinentale og regionale afrikanske organisa-
tioners evne til at lede konfliktforebyggende arbejde og mæglingsbestræbelser i Afrika og støtte
til en generel styrkelse af organisationernes institutionelle kapacitet. Den nye fase omfatter, lige-
som den tidligere fase, programstøtte baseret på de enkelte organisationers strategiske planer.

Formålet med programmerne er at bidrage til landenes øgede internationale konkurrenceevne
og herigennem til vækst og beskæftigelse. Indsatserne ventes at omfatte støtte til handelsfremme
og forbedrede regionale rammebetingelser for grøn og inklusiv vækst, samt kapacitetsopbygning
af regionale og subregionale afrikanske organisationer, der arbejder for fremme af økonomisk
integration og øget regional og global samhandel. Der planlægges et tilsagn på 100 mio. kr. i 2014
til handelsfremme i det sydlige Afrika med fokus på etablering af fælles standarder og certifice-
ring indenfor 'grønne' områder, herunder forarbejdede landbrugsvarer. Det nuværende tilsagn på
160 mio. kr. til Østafrika dækker perioden 2011-2014. Programmet støtter gennemførelse af en
toldunion og påbegyndelse af et egentligt fællesmarked.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 400,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at programmet for regional økonomisk integration i Østafrika er annulleret som led i Aftale om
| finansloven for 2015. På forslag til finanslov for 2015 var der afsat 400 mio. kr. over fem år til
| denne aktivitet.

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vækst i landbrug og erhverv..................... 180
God regeringsførelse.................................. 125 66 125
Vand og naturressourcer............................ 45 250
Budgetstøtte og statsopbygningskontrakt.. 104 70 180
Andet .......................................................... 5 5 70

I alt ............................................................ 130 215 5 445 430

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 183 157 133 140 140

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Regionalbistand/Afrikafredsprogrammet ... 210
Regional økonomisk integration ............... 100 400 250 250
Uallokeret ................................................... 7 304 675

I alt ............................................................ 100 400 7 764 925
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24. Særlige bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika
Som led i planen om at fordoble den danske indsats mod hiv/aids senest i 2010 blev en

ramme til bilaterale hiv/aids-indsatser i Afrika afsat. Der er siden 2008 ydet mere end 1 mia. kr.
årligt til hiv/aids-indsatser. Kontoen er nedlagt fra og med 2011. Med henblik på at sikre en mere
effektiv udviklingsbistand er indsatserne fra 2011 budgetteret som en del af de respektive lande-
rammer for prioritetslandene og/eller som integrerede dele af programindsatser.

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika
Kontoen blev nedlagt i 2011. Med henblik på at sikre en mere effektiv udviklingsbistand

budgetteres indsatserne fra 2011 som en del af de respektive landerammer for prioritetslandene
og/eller som integrerede dele af programindsatser og gennem støtte til multilaterale organisatio-
ner. Det høje niveau for bistanden til kvinder og ligestilling vil blive fastholdt.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger
Afrikakommissionen, der blev nedsat i 2008, anbefalede en refokusering af det internationale

udviklingssamarbejde med Afrika med øget vægt på privatsektordrevet økonomisk vækst og
jobskabelse for unge. Med henblik på at skabe en større sammenhæng i de samlede danske ind-
satser flyttes aktiviteter, der hidtil har været finansieret over nærværende konto, fra 2014 til de
respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og andre relevante konti på
finansloven.

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (Reservationsbev.)
Den danske indsats i Asien og Latinamerika omfatter hovedsageligt udviklingssamarbejdet

med prioritetslandene i Asien og Latinamerika.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 1.480,7 1.302,0 1.236,0 727,5 1.908,0 583,0 1.320,0

04. Pakistan
Udgift ................................................... 15,1 100,0 95,0 50,0 - 230,0 162,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 15,1 100,0 95,0 50,0 - 230,0 162,0

05. Myanmar
Udgift ................................................... 124,1 103,8 120,0 5,0 615,0 5,0 5,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 124,1 103,8 120,0 5,0 615,0 5,0 5,0

06. Cambodja
Udgift ................................................... 4,8 -0,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 4,8 -0,5 - - - - -

07. Indonesien
Udgift ................................................... 220,0 0,3 60,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 220,0 0,3 60,0 - - - -

08. Palæstina
Udgift ................................................... 65,0 242,9 87,0 171,0 450,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 65,0 242,9 87,0 171,0 450,0 - -

09. Afghanistan
 Udgift ................................................... 365,2 515,4 265,0 456,0 315,0 5,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 365,2 515,4 265,0 456,0 315,0 5,0 -
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11. Bangladesh
 Udgift ................................................... 344,5 5,0 5,0 5,0 395,0 135,0 5,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 344,5 5,0 5,0 5,0 395,0 135,0 5,0

12. Nepal
 Udgift ................................................... 329,0 398,1 205,0 5,0 5,0 5,0 505,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 329,0 398,1 205,0 5,0 5,0 5,0 505,0

13. Bhutan
Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

14. Vietnam
Udgift ................................................... 1,8 -18,7 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 1,8 -18,7 - - - - -

15. Øvrige indsatser i Asien
Udgift ................................................... -3,8 -11,3 - 32,5 - 200,0 640,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -3,8 -11,3 - 32,5 - 200,0 640,0

16. Nicaragua
Udgift ................................................... -66,4 -243,8 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -66,4 -243,8 - - - - -

17. Bolivia
Udgift ................................................... 31,6 190,7 399,0 3,0 3,0 3,0 3,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 31,6 190,7 399,0 3,0 3,0 3,0 3,0

18. Øvrige indsatser i Latinamerika
Udgift ................................................... 50,0 20,0 - - 125,0 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 50,0 20,0 - - 125,0 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,2
I alt .................................................................................................................................. 2,2

04. Pakistan
Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Pakistan er at bidrage til fattigdomsbe-

kæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang til uddannelse, demokrati, civilsamfund og stabi-
lisering med særlig vægt på grænseområderne til Afghanistan. I 2013 blev anden fase af udvik-
lingssamarbejdet med Pakistan godkendt. I overensstemmelse med Danmarks bestræbelser på at
skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet omlægges udvik-
lingssamarbejdet i 2017 til et samlet landeprogram.

Uddannelse: Danmark støtter de dele af et fælles rettighedsbaseret FN-landeprogram mellem
UNICEF, UNDP og UNFPA, som har til formål at forbedre de mest sårbare børns ret til uddan-
nelse. I 2014 blev der afgivet tilsagn på 60 mio. kr. til programmet, som gennemføres af UNICEF
med fokus på grænseområderne til Afghanistan.

Stabilisering og genopbygning: Formålet med den danske støtte er at genopbygge infra-
struktur og skabe betingelser for bedre levevilkår for den fattige befolkning i grænseområderne.
Midlerne gives gennem en donorfond, som har udviklet sig til at være en af de væsentligste
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mekanismer for donorkoordination og bidrag til stabilisering, genopbygning og fattigdomsbe-
kæmpelse. Der er afgivet tilsagn på 34 mio. kr. til fonden i 2013, og et nyt dansk bidrag på 46
mio. kr. forventes afgivet i 2015.

Civilsamfund og demokrati: Formålet med den danske støtte er at fremme demokrati og re-
spekt for menneskerettigheder, og støtten udmøntes gennem bidrag til civilsamfundsorganisatio-
ner, der arbejder inden for demokrati og menneskerettigheder. I 2014 blev der afgivet et tilsagn
på 35 mio. kr. til frie medier og kvinders rettigheder, og i 2015 forventes afgivet et tilsagn på
34 mio. kr., hvor civilsamfundsdelen forventes udvidet med nye aktiviteter, herunder kulturelle
aktiviteter.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 95 mio. kr. til Pakistan. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, klimapuljen,
danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 30,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at landeprogrammet i Pakistan er reduceret som led i Aftale om finansloven for 2015. Der var i
| 2015 afsat 80 mio. kr. til civilsamfund, stabilisering og demokrati. Niveauet nedjusteres med 30
| mio. kr. på 'stabilisering og genopbygning', hvor midlerne i lighed med bidraget i 2013 er forudset
| kanaliseret via en multi-donor trust fond.

| Forventede udbetalinger:

05. Myanmar
Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Myanmar er at støtte regeringens de-

mokrati- og fredsbestræbelser og samtidig fremme regeringens ansvarlighed overfor dens borgere
og bidrage til, at alle befolkningsgrupper - herunder også de etniske minoriteter - får mulighed
for at leve i fred med forbedrede levevilkår i kraft af bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk
vækst. Udviklingssamarbejdet er baseret på et landepolitikpapir for 2013-2015, hvor der er anlagt
en rettighedsbaseret tilgang i samarbejdet med Myanmar med henblik på at bidrage til inklusiv
økonomisk vækst, bekæmpe fattigdom og fremme til civilbefolkningens evne til selv at skabe
forandringer med særligt fokus på de mest udsatte befolkningsgrupper i de etniske områder. Ho-
vedindsatsområderne for udviklingssamarbejdet i 2015 er i) demokrati, god regeringsførelse og
menneskerettigheder ii) bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk vækst iii) uddannelse og iv)
sundhed. Indsatserne indeholder specifikke og generelle indsatser for ligestilling samt kvinders
og børns rettigheder med særligt fokus på etniske og marginaliserede grupper. I overensstemmelse
med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udvik-
lingssamarbejdet planlægges at omlægge udviklingssamarbejdet med Myanmar til et samlet lan-
deprogram i 2016.

Demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder: Der ydes støtte til fremme af de-
mokrati, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder, primært inde i Myanmar, og i
mindre omfang også til organisationer uden for Myanmar. Danmark vil udnytte de forbedrede
muligheder for at støtte indsatser, der kan bidrage til at fremme en demokratisk udvikling samt
fred og forsoning i landet. Der planlægges i 2014 givet bidrag på 30 mio. kr. til Verdensbankens

| Aktivitetsoversigt: Tilsagn
| Mio. kr.

| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| Uddannelse .................................................| 60| 120
| Stabilisering og genopbygning..................| 16| 75| 100
| Civilsamfund og demokrati .......................| 35| 34| 35| 62

| I alt ............................................................| 95| 50| 230| 162

| Mio. kr.

| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| I alt ............................................................| 86| 79,5| 92| 120| 130
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program vedr. reform af den offentlige sektor og yderligere 25 mio. kr. til fremme af demokrati,
fredsopbygning og respekt for menneskerettigheder i samarbejde med internationale og lokale
civilsamfundsorganisationer. Der planlægges afgivet tilsagn i 2016 til området.

Bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk vækst: Som led i Danmarks engagement inden
for bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk vækst blev der i 2013 givet et tilsagn på 50 mio.
kr. til forbedring af basale levevilkår og fødevaresikkerhed for den mest udsatte del af befolk-
ningen. Bidraget blev dels kanaliseret gennem en fond for bedre levevilkår og fødevaresikkerhed
(Livelihood and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelses-
organisation (UNOPS) dels gennem lokale og internationale civilsamfundsorganisationer med
fokus på de fattigste befolkningsgrupper i etniske og marginaliserede områder. Der planlægges
et bidrag til området i 2016.

Uddannelse: Danmark har siden 2006 bidraget til Multi Donor Education Fund, der også
støttes af Australien, EU-Kommissionen, Storbritannien og Norge. Fonden administreres af
UNICEF og fokuserer på at give børn grundlæggende uddannelse og færdigheder samt forbedre
kvaliteten af undervisningen. Danmark afgav i 2012 et tilsagn på 25 mio. kr. til anden fase af
fonden (2012-2015), og i 2014 er planlagt et yderligere tilsagn på 25 mio. kr. I tillæg hertil er
i 2014 planlagt tilsagn på 5 mio. kr. til støtte for den uformelle uddannelsessektor. Som led i
landeprogrammet forventes et tilsagn til uddannelse i 2016.

Sundhed: Danmark har siden 2009 bidraget til den såkaldte 3D-fond, der støtter projekter til
bekæmpelse af malaria, tuberkulose og hiv/aids i Myanmar. Den Globale Fond for Bekæmpelse
af Aids, Tuberkulose og Malaria har gradvist siden 2011 videreført 3D-fondens arbejde. Donorene
oprettede derfor i 2012 en ny multidonorfond inden for sundhedsområdet: 3MDG-fonden. Den
nye fond vil gennem en rettighedsbaseret tilgang tage sigte på at forbedre adgangen til basale
sundhedsydelser for mødre og spædbørn. Endvidere vil 3MDG-fonden fortsat beskæftige sig med
bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria i de geografiske områder, som Den Globale Fond
ikke dækker. Endelig vil 3MDG-fonden også bidrage til kapacitetsopbygning af sundhedsmyn-
digheder med henblik på at sikre bæredygtigheden af indsatserne. Udover Danmark bidrager en
række andre donorer til fonden, der bestyres af FN's Projektgennemførelsesorganisation
(UNOPS). I 2012 gav Danmark et tilsagn på 25 mio. kr. til 3MDG-fonden og i 2014 forventes
yderligere givet 30 mio. kr. Herudover blev der i 2014 anvendt 10 mio. kr. til at tilbyde grund-
læggende sundhedsydelser til de fattigste befolkningsgrupper i etniske og marginaliserede områ-
der.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Myanmar. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 50 mio. kr. til Myanmar. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorgani-
sationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Uddannelse ................................................. 25 160
Demokrati, god regeringsførelse og menneske-
rettigheder .................................................. 55 210
Bæredygtig økonomisk vækst ................... 240
Sundhed ...................................................... 40
Andet .......................................................... 5 5 5 5

I alt ............................................................ 120 5 615 5 5



§ 06.32.02.05. 77

Forventede udbetalinger:

06. Cambodja
Den danske bistand til Cambodja blev udfaset i 2012. Det danske repræsentationskontor i

landet blev lukket i 2013. Det danske samarbejde med Cambodja vil fremover fokusere på styr-
kelse af samhandel og danske virksomheders engagement i landet.

07. Indonesien
Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Indonesien er at bidrage

til udviklingen af landets evne til at håndtere miljø- og klimamæssige udfordringer samt at bidrage
til landets videre demokratiske udvikling. Udviklingssamarbejdet med Indonesien er fokuseret
på to hovedområder: dels et miljø-, energi- og klimaprogram dels et program for demokrati og
god regeringsførelse.

Miljø, energi og klima: Miljø-, energi- og klimaprogrammet i Indonesien har som overordnet
formål at støtte den indonesiske regerings egne ambitioner om at fremme en inkluderende, bæ-
redygtig og grøn økonomi. Programmet er tredje fase af miljø-, energi- og klimasamarbejdet
mellem Danmark og Indonesien og fokuserer på, at resultaterne opnået på nationalt politikniveau
konsolideres, konkretiseres og omsættes i egentlige miljøforbedringer. Programmet består af tre
komponenter; i) effektiv implementering og konsolidering af miljøforvaltnings- og klimaforan-
dringspolitikker, herunder støtte til strategiske miljøvurderinger (SEA) og til Central Javas myn-
digheder i at udvikle og gennemføre miljøplanlægning og konkrete pilotaktiviteter, som demon-
strerer resultatet af god miljøplanlægning, ii) implementering af politikker for energieffektivise-
ring, energibevarelse og vedvarende energi, herunder støtte til Energiministeriet i at rådgive ker-
neinteressenter og støtte til Central Javas myndigheders evne til at udvikle lokale politikker og
planer vedrørende energieffektivitet, energibevarelse og vedvarende energi - bl.a. gennem pilot-
aktiviteter, der skal demonstrere anvendelsen af nye teknologier og innovative tilgange, iii) kli-
matilpasning og udledningsreduktion - blandt andet med fokus på Indonesiens REDD+ forplig-
telser samt decentraliseret naturressourceforvaltning. Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 270
mio. kr. for perioden 2013-2017. Heraf er 220 mio. kr. finansieret over § 06.32.02.07. Indonesien
og 50 mio. kr. over § 06.34.01.70. Klimapulje. For at sikre bæredygtigheden af programmet, vil
denne fase sigte mod at blive en transition, der gradvist baner vejen for nye samarbejds- og
støttemuligheder i fremtiden - f.eks. i form af samarbejder mellem danske og indonesiske virk-
somheder og institutioner.

Demokrati og god regeringsførelse: Der planlægges i 2014 givet tilsagn til en ny fase af
programmet for menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse på samlet 60 mio. kr.
for perioden 2014-2017. Det overordnede formål er at støtte indonesiske nøgleaktører i yderligere
at fremme og konsolidere det indonesiske demokrati og god regeringsførelse i landet. Programmet
forventes at fokusere på følgende overordnede hovedområder; i) transparens og accountability
gennem støtte til korruptionsbekæmpelse i Indonesien med særlig vægt på kollektiv handling
mellem civilsamfund, myndigheder og virksomheder, ii) tolerance, ikke-diskrimination og de-
mokratiske værdier gennem støtte til opretholdelse af religiøs tolerance, kapacitetsudvikling af
myndighedernes evne til at håndtere konflikter og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet
samt deling af demokratiske erfaringer med andre lande i regionen. Programmet vil tage ud-
gangspunkt i den menneskerettighedsbaserede tilgang blandt andet gennem fremme af tolerance
og respekt for menneskerettigheder, og programmet vil lægge særlig vægt på fremme af sine
målsætninger gennem samarbejde med indonesiske aktører, ikke mindst det indonesiske civil-
samfund. Programmet vil afsøge muligheder for at understøtte institutionelt samarbejde mellem
relevante indonesiske og danske institutioner og organisationer med henblik på deling af erfarin-
ger og opbygning af relationer. Med henblik på løbende at kunne komplementere de allerede

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 88 50 125 115 80
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fastlagte programkomponenter, adressere nye udviklingstendenser og udnytte muligheder for at
støtte udviklingen i Indonesien - og i ASEAN-samarbejdet - afsættes der under programmet et
rammebeløb på 1-2 mio. kr. årligt, som ambassaden - inden for rammerne af de overordnede
målsætninger - vil have mulighed for at anvende til støtte for mindre aktiviteter, der ikke var
forudset på formuleringstidspunktet.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 75 mio. kr. til Indonesien. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, klimapuljen,
danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

08. Palæstina
Det danske udviklingssamarbejde med Palæstina (Gaza og Vestbredden, herunder Øst-Jeru-

salem) har som overordnet mål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den is-
raelsk-palæstinensiske konflikt. Udgangspunktet for opnåelsen af en bæredygtig fred mellem is-
raelerne og palæstinenserne er fortsat en forhandlet to-statsløsning. Det danske udviklingssamar-
bejde med Palæstina er tilrettelagt i henhold til Den Dansk-Palæstinensiske Partnerskabsstrategi
2014-15, som omfatter to strategiske målsætninger: i) statsopbygning og borgerrettigheder og ii)
lige økonomiske muligheder. I forhold til den tidligere strategi er der foretaget en forenkling af
udviklingssamarbejdet med Palæstina, således at fredsopbygning nu indgår som et overordnet
mål for de to strategiske målsætninger. Desuden sker der en omlægning af udviklingsbistanden
til et samlet program for perioden 2014-15, som vil have karakter af et overgangsprogram med
henblik på igangsættelse af et langsigtet samlet program fra 2016.

Statsopbygning og borgerrettigheder: Det primære fokus for den danske bistand til den pa-
læstinensiske statsopbygning vil i overgangsfasen fortsat være understøttelse af god regeringsfø-
relse, demokrati og civile rettigheder. Danmark støtter opbyggelsen af levedygtige, transparente
og effektive statsinstitutioner på centralt, kommunalt og lokalt niveau. Danmark koordinerer
sammen med kommuneministeriet udviklingspartnernes indsats inden for kommuneforvaltning.
Udover teknisk kapacitetsopbygning og forbedring af kommunale serviceydelser, spiller særligt
borgerinddragelse, lokalt demokrati og borgerrettigheder vis-á-vis de lokale myndigheder en
central rolle. Indsatsen er planlagt styrket med en ny bevilling på 50 mio. kr. for 2015. På centralt
niveau støtter Danmark Det Palæstinensiske Selvstyres løbende udgifter i form af lønninger og
pensioner til offentligt ansatte samt forbedrede serviceydelser. Støtten til det centrale niveau sker
gennem EU's finansieringsmekaniske PEGASE, som er øremærket direkte finansiel støtte og som
støttes af en række medlemslande. Der er planlagt en ny bevilling på 80 mio. kr. dækkende
2015-16. Danmark har i de sidste 14 år støttet Den palæstinensiske Befrielsesorganisations (PLO)
forhandlingssekretariat. Sekretariatet er det eneste organ, som har mandat til at rådgive PLO's
lederskab om forhandlingspositioner på de centrale "final status" emner i forhandlingerne med
Israel med henblik på opnåelse af en bæredygtig fredsløsning på den israelsk-palæstinensiske
konflikt. Der planlægges en ny bevilling til sekretariatet på 10 mio. kr. i 2015. Danmark har i
en årrække støttet forskellige kulturtiltag. Disse vil blive videreført med en bevilling på 5 mio.
kr. for 2015.

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Miljø, energi og klima...............................
Demokrati og god regeringsførelse........... 60

I alt ............................................................ 60

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 60 75 77 40
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Lige økonomiske muligheder: Via Oxfam støtter Danmark et økonomisk genoprejsningspro-
gram i Gaza. Programmet tager udgangspunkt i den komplekse levevilkårskrise, som Gaza fortsat
befinder sig i som resultat af den langvarige israelske blokade, lukning af de illegale tunneller til
Egypten i 2013 samt Hamas' kontrol med det økonomiske og sociale liv i Gaza. Arbejdsløsheden
er på knap 40 pct., og 70 pct. af befolkningen er registreret som flygtninge. Programmet har en
bred tilgang til økonomisk genopbygning med fokus på potentielle økonomiske vækstsektorer
som landbrug og IT. Formålet er at skabe bæredygtige levevilkår for et antal virksomheder og
familier. Programmet tager særligt sigte på forbedring af kvinders og unges adgang til arbejds-
markedet. Oxfam har allerede demonstreret gode resultater og vist, at de er i stand til at operere
under meget vanskelige forhold samt opnå accept fra lokalbefolkningen i Gaza. Seneste tilsagn
til støtte for forbedrede levevilkår på 19,2 mio. kr. fandt sted i 2011 og i 2014 forventes afgivet
yderligere tilsagn for 20 mio. kr. til programmet. I Område C planlægges sammen med EU og
en række medlemsstater tiltag til forbedring af lokalbefolkningens levevilkår. Det er en udmønt-
ning af de europæiske udenrigsministres beslutning fra maj 2012 om øget europæisk engagement
i Område C. Programmet tager udgangspunkt i de såkaldte masterplaner som basis for forbed-
ringer af infrastruktur og levevilkår. Der planlægges et tilsagn på 15 mio. kr. i 2015.

I 2015 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 192 mio. kr. til Palæstina. Hertil kan
komme udbetalinger fra den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorganisatio-
ner, regionale programmer mv.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 9,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at der afsættes 9 mio. kr. til et treårigt bidrag til det danske hus i Ramallah (DHIP). Midlerne
| vil blive brugt til at etablere et mere langsigtet og strategisk partnerskab til afløsning for den
| projekttilgang, der hidtil har karakteriseret støtten til DHIP.

| Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Forventede udbetalinger:

09. Afghanistan
Det danske udviklingssamarbejde med Afghanistan skal bidrage til at sikre stabilitet og bæ-

redygtig udvikling i Afghanistan. Den danske bistand vil fortsætte prioriteterne i overensstem-
melse med Afghanistan-planen for perioden 2013-2014 og dens efterfølger, og indsatsen vil også
fremover i 2015-2017 bistå de afghanske myndigheder med at implementere den nationale ud-
viklingsstrategi "Afghan National Development Strategy". I 2015-2017 vil den danske bistand
primært være rettet mod: i) god regeringsførelse, ii) uddannelse og iii) vækst og beskæftigelse.
Kvinders rettigheder indgår som en tværgående prioritet. Desuden vil der i tilrettelæggelsen og
gennemførelsen af aktiviteterne være fokus på at opbygge strukturer, der reducerer risikoen for
korruption.

God regeringsførelse: Komponenten vil fortsætte støtten til god regeringsførelse, herunder
demokrati, menneskerettigheder og anti-korruption. Danmark vil støtte reformtiltag samt kapaci-
tetsopbygning af den offentlige sektor, så den mere effektivt kan levere basale serviceydelser,
herunder sikkerhed til befolkningen, både centralt og decentralt. Danmark vil fortsætte støtten til

| Mio. kr.

| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| Fredsopbygning ..........................................| 5
| Statsopbygning og borgerrettigheder ........| 60| 156| 300
| Lige økonomiske muligheder ....................| 20| 15| 150
| Andet ..........................................................| 2

| I alt ............................................................| 87| 171| 450

| Mio. kr.

| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| I alt ............................................................| 95| 192| 187| 212| 222
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demokratiudvikling i Afghanistan, herunder styrke demokratiske processer frem mod valget i
2015 og støtte til parlamentet. Herudover vil der fortsat være fokus på menneskerettigheder med
særlig vægt på kvinders rettigheder. Styrkelse af civilsamfundet er et centralt element i den dan-
ske indsats. Der planlægges et tilsagn på 170 mio. kr. i 2015 og yderligere 200 mio. kr. i 2016. 

Uddannelse: I 2015 vil Danmark gradvist overgå fra et bilateralt uddannelsesprogram til
støtte af uddannelse gennem Verdensbankens Education Quality Improvement Program. Indsatsen
har til formål at støtte det afghanske Undervisningsministerium i at opnå målet om kvalitetsud-
dannelse til alle, hvilket er et vigtigt bidrag til den sociale udvikling i landet. Danmark bygger
i 2015 således videre på hidtidige bilaterale indsatser, herunder inden for blandt andet uddannel-
sesinfrastruktur samt udvikling af den uddannelsesfaglige og administrative kapacitet i Under-
visningsministeriet og hos uddannelsesmyndighederne i provinserne. Som led i en rettighedsba-
seret tilgang til uddannelse vil støtten til et inklusivt uddannelsessystem sikres gennem fokus på
piger og andre udsatte grupper. Der planlægges i 2015 indgået et tilsagn til uddannelse på 345
mio. kr. 

Økonomisk vækst og beskæftigelse: I 2015 fortsættes implementeringen af det fireårige pro-
gram som igangsattes i 2014 med henblik på at fortsætte støtten til øget økonomisk vækst og
beskæftigelse i Afghanistan. Danmark vil i særdeleshed støtte økonomiske aktiviteter inden for
landbrugssektoren, som er hovedindtægtskilden for de fleste afghanere. Støtten planlægges pri-
mært at gå til nationale programmer under de relevante afghanske ministerier og institutioner,
herunder Ministeriet for Udvikling i Landområder (MRRD), Landbrugsministeriet (MAIL) og
Anti-narkotikaministeriet (MCN). Den samlede støtte udgør 370 mio. kr., hvoraf der i 2014 blev
givet tilsagn på 260 mio. kr. Der planlægges et yderligere tilsagn på 110 mio. kr. i 2016.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Afghanistan. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

Der forventes samlet afsat et gennemsnitligt udbetalingsniveau på ca. 530 mio. kr. årligt til
Afghanistan. Til gengæld for den markante udviklingsbistand har den afghanske regering på To-
kyo-konferencen i 2012 forpligtet sig til at levere fremskridt og reformer på en række områder,
herunder menneskerettigheder, god regeringsførelse og korruptionsbekæmpelse. I 2015 planlæg-
ges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 333 mio. kr. til Afghanistan. Hertil kan komme
udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorganisationer,
regionale programmer, Freds- og Stabiliseringsfonden mv.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 64,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at dele af landeprogrammet i Afghanistan er udskudt som led i Aftale om finansloven for 2015.
| Der var i 2015 afsat 520 mio. kr. til uddannelse og god regeringsførelse. 64 mio. kr. af det
| planlagte tilsagn på 345 mio. kr. til uddannelse udsættes til 2016. Udviklingsengagementet er
| fastlagt i forliget om Afghanistanplanen for 2015-2017, hvor der er aftalt et udbetalingsniveau
| på gennemsnitligt 530 mio. kr., der forventes opretholdt.

| Aktivitetsoversigt: Tilsagn
| Mio. kr.

| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| God regeringsførelse..................................| 170| 200
| Uddannelse .................................................| 281
| Vækst og beskæftigelse .............................| 260| 110
| Andet ..........................................................| 5| 5| 5| 5

| I alt ............................................................| 265| 456| 315| 5
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| Forventede udbetalinger:

11. Bangladesh
Udviklingssamarbejdet med Bangladesh støtter landets bestræbelser på at fremme en bære-

dygtig udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper samt på at bidrage til fremme af
menneskerettigheder, demokratisering og bekæmpelse af korruption. Samarbejdet fokuserer på
følgende tre områder; i) vand og sanitet, ii) vækst og beskæftigelse i landbruget og iii) god re-
geringsførelse, forbedring af menneskerettighedssituationen og videre demokratisering i Bangla-
desh. Hertil er der klart fokus på erhvervsindsatsen via Danida Business Partnerships. Det danske
engagement, der understøttes af landepolitikpapiret for Bangladesh (2013-2017), bestræber sig
fortsat på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet. Det sker
bl.a. ved omlægning af udviklingssamarbejdet med Bangladesh fra enkelte sektorprogrammer til
et samlet landeprogram med tilsagn i 2016 og 2017. Der planlægges dybere synergi mellem er-
hvervsinstrumenterne og sektorprogrammerne igennem et nyt Grøn Vækst program i 2016.

Vand og sanitet: Der blev afgivet tilsagn på 200 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje og af-
sluttende fase, som løber frem til udgangen af 2016. Den overordnede målsætning for programmet
er at reducere fattigdommen gennem forbedring af sundhedstilstanden og et mere bæredygtigt
miljø ved at give i) støtte til sektorpolitik og strategiudvikling og ii) støtte til lokale myndigheder
til gennemførelse af drikkevands- og sanitetsaktiviteter.

Vækst og beskæftigelse i landbrug: I 2012 blev der afgivet tilsagn på 330 mio. kr. til indsatser
inden for privatsektorudvikling, vækst og beskæftigelse i landbrugssektoren. Programmet er fo-
kuseret på landbrugsproduktion, forarbejdning, forretnings- og organisationsudvikling samt på
kapacitetsudvikling for småbønder og andre interessenter. Programmet er landsdækkende med
fortsat særlig opmærksomhed på de sårbare sydlige distrikter. Der er i programmet særlig fokus
på sikring af lige adgang for kvinder og mænd til træning og teknologi. Aktiviteterne fortsætter
under landeprogrammet med nyt tilsagn forventet i 2017.

God regeringsførelse: Der blev afgivet tilsagn på 190 mio. kr. i 2010 til støtte af en tredje
fase af programmet som vil løbe frem til 2016. Programmet har som overordnet formål at fremme
menneskerettigheder og god regeringsførelse med afsæt i regeringens egne visioner i den natio-
nale fattigdomsstrategi. Støtten til god regeringsførelse omfatter: i) reformer af det nationale fi-
nansforvaltningssystem, herunder støtte til rigsrevisionen, parlamentet og finansministeriet, ii) et
decentraliseringsprogram med fokus på kapacitetsopbygning af lokale regeringsinstitutioner og
iii) korruptionsbekæmpelse, herunder støtte til den lokale afdeling af Transparency International.
På menneskerettighedsområdet omfatter støtten: i) aktiviteter, der fremmer respekten for sårbare
gruppers rettigheder, herunder forbedring af de fattiges adgang til retsvæsenet, inklusiv udbredelse
af alternative konfliktløsningsmekanismer og juridisk bistand til underprivilegerede befolknings-
grupper, ii) styrkelse af den nationale menneskerettighedskommission og iii) hjælp til voldsramte
kvinder. Der planlægges nyt tilsagn i 2016.

Grøn vækst: Der planlægges i 2016 afgivet tilsagn til et nyt grøn vækst-program med fokus
på vedvarende energi, energieffektivisering og klimasikring.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Bangladesh. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 128 mio. kr. til Bangladesh.
Hertil kommer udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, klimapuljen, den humanitære
ramme, danske civilsamfundsorganisationer mv.

| Mio. kr.

| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| I alt ............................................................| 358| 333| 333| 354| 300
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

12. Nepal
Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse med en rettighedsba-

seret tilgang, der fremmer fred og demokratisering og tilgodeser den fattigste del af befolkningen.
Udviklingssamarbejdet foregår inden for rammerne af den nationale udviklingsstrategi.

Det danske udviklingssamarbejde med Nepal baserer sig på et nyt politikpapir for Danmarks
engagement i Nepal fra 2013, hvis overordnede formål er at bidrage til varig fred, respekt for
menneskerettigheder og demokratisk regeringsførelse og fremme økonomisk vækst, beskæftigelse
og adgang til vedvarende energi. I Danmarks udviklingssamarbejde med Nepal indgår også støtte
til vedvarende energi for landbefolkningen, fremme af fred, menneskerettigheder, demokratisering
og lokal regeringsførelse og fra 2013 et program for vækst og beskæftigelse. Som led i en foku-
sering af landeprogrammet er uddannelsesprogrammet udfaset i 2013. I overensstemmelse med
Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklings-
samarbejdet planlægges det at omlægge udviklingssamarbejdet med Nepal fra enkelte sektorpro-
grammer til et samlet landeprogram i 2018 med tilsagn i 2018 og 2019.

Vedvarende energi: Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 205 mio. kr. for perioden 2012-2017.
Programmet har til formål at levere vedvarende energi i landområderne, der befinder sig uden for
det centrale energinet. Programmet baserer sig på erfaringer og resultater fra tidligere dansk støtte
til sektoren for vedvarende energi og fokuserer på teknisk assistance og finansiel støtte til eta-
blering af vedvarende energiløsninger, bl.a. solpaneler, mindre vandkraftanlæg og forbedrede
brændekomfurer i landområder. Det nye program samler støtten fra en række bilaterale og mul-
tilaterale udviklingspartnere med Danmark som ledende donor, og fokus er udvidet til at fremme
energi til indkomstgenererende formål ud over energiforbrug i husholdninger og tiltrække pri-
vatsektor-finansiering.

Fred, menneskerettigheder og demokratisk regeringsførelse: Der er afgivet et tilsagn i 2014
på 200 mio. kr. til programmet for perioden 2014-2018. Det nye tilsagn samler Danmarks tidli-
gere støtte til fredsprocessen samt til menneskerettigheder og god regeringsførelse i et samlet
langsigtet program. Indsatsen er koncentreret på to områder; i) fremme af varig fred gennem
implementering af fredsaftalen fra 2006 og lokale serviceydelser til befolkningen samt styrkelse
af demokratiske processer med deltagelse af alle samfundsgrupper og ii) støtte til fremme af
menneskerettighederne og borgernes retssikkerhed med fokus på marginaliserede gruppers rets-
sikkerhed baseret på formelle og uformelle retssystemer, konfliktmægling samt efterlevelse af
Nepals forpligtelser inden for menneskerettighederne.

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2013 afgivet et samlet tilsagn på 400 mio. kr., som dækker
perioden 2013-2018. Programmet har til formål at styrke inklusiv økonomisk vækst med fokus
på forbedrede levevilkår og fattigdomsbekæmpelse. Støtten går til udvikling af værdikæder, in-
frastruktur og bedre rammebetingelser for vækst. Omdrejningspunktet for at styrke økonomisk
vækst vil være udvalgte værdikæder i landbruget, som beskæftiger langt hovedparten af befolk-

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vand og sanitet ..........................................
Vækst og beskæftigelse i landbrug ........... 130
Menneskerettigheder og god regeringsførelse 190
Grøn vækst................................................. 200
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

I alt ............................................................ 5 5 395 135 5

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 153 128 167 155 154



§ 06.32.02.12. 83

ningen og har et stort potentiale for kommercialisering og værditilvækst. En vigtig komponent
er desuden støtte til lokal infrastruktur, da manglen på særligt veje, der er farbare i regnsæsonen,
er en stor barriere for at udvikle markeder og videre forarbejdning af landbrugsprodukter. Der
vil være gode synergimuligheder mellem programmerne for vækst og energi. Programmet vil også
bidrage til bedre rammebetingelser for privatsektor udvikling, herunder en bedre og tættere dialog
mellem offentlige myndigheder og den private sektor. Der er i første fase af programmet fokus
på det østlige Nepal. 

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Nepal. I 2015 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2015 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 167 mio. kr. til Nepal. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, klima-
puljen, danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

13. Bhutan
Det danske udviklingssamarbejde med Bhutan blev udfaset med udgangen af 2014. Det

danske repræsentationskontor i Thimphu blev samtidig lukket med udgangen af 2014.

Forventede udbetalinger:

14. Vietnam
Målet med det danske udviklingssamarbejde med Vietnam er at støtte landet i dets bestræ-

belser på at opnå en social og økonomisk udvikling, der tilgodeser de fattigste befolkningsgrupper
i landet. Samtidig er der fokus på at understøtte grøn vækst og klimadagsordnen. Programsam-
arbejdet med Vietnam udfases i 2015. Samarbejdet gennem Danidas Business Partnerships fort-
sættes og finansieres over § 06.32.05.

Vand og sanitet: Tredje og afsluttende fase af programmet for perioden 2012-2015 med et
tilsagn på 100 mio. kr. blev godkendt i 2011. Formålet er at forbedre sundhed og levevilkår for
den fattige landbefolkning, herunder etniske minoriteter, gennem vandforsyning, sanitet, hygiej-
neoplysning og miljøbeskyttelse. Støtten gives gennem det nationale program for landsbyvand-
forsyning og sanitet, som gennemføres af vietnamesiske samarbejdspartnere på decentralt niveau.
Støtten er udformet som samfinansiering mellem Australien, Storbritannien og Danmark. Pro-
grammet forventes afsluttet i 2015.

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vækst og beskæftigelse .............................
Vedvarende energi ..................................... 300
Fred, menneskerettigheder og demokratisk re-
geringsførelse ............................................. 200 200
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

I alt ............................................................ 205 5 5 5 505

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 175 167 175 175 175

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 27
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Erhvervssektoren: En afsluttende fase af støtten med et tilsagn på 120 mio. kr. blev godkendt
i 2010. Programmet forventes afsluttet i 2015.

Miljø og klima: Klimaprogrammet på 200 mio. kr. for perioden 2009-2014 sigter på dels at
afhjælpe Vietnams store klimaudfordringer, dels at bidrage til opnåelse af de nationale mål for
energibesparelser. Programmet planlægges afsluttet i 2015.

Juridiske og administrative reformer: Et program til støtte for juridiske reformer blev igangsat
i 2010 i samarbejde med Sverige og EU. I 2011 blev der godkendt en ny fase af støtten til ad-
ministrative reformer, god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder med et tilsagn på
60 mio. kr. for perioden 2012-2015.

Kulturbistandsprogrammet: Der blev i 2010 godkendt et nyt femårigt program med et samlet
tilsagn på 15 mio. kr. med henblik på at fremme demokrati og pluralisme gennem øget adgang
til og deltagelse i vietnamesisk kulturliv i bredeste forstand. Dette søges opnået gennem kulturel
dialog og en række konkrete indsatser for at udvide rammerne for kulturel og kunstnerisk udfol-
delse i Vietnam.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes som budgetstøtte, sektorprogrambistand eller
større projekter, støttes miljø og mindre projekter, der ligger inden for formålet med den danske
bistand til Vietnam. I 2015 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 58 mio. kr.
til Vietnam. Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humani-
tære ramme, klimapuljen, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, mv.

Forventede udbetalinger:

15. Øvrige indsatser i Asien
Sideløbende med udviklingssamarbejdet med prioritetslandene i Asien har Danmark udvik-

lingssamarbejde med andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser over
kontoen.

I 2015 planlægges iværksat opfølgende indsatser til styrkelse af medie og civilsamfund i Irak
med et tilsagn på 32,5 mio. kr. De mest succesfulde indsatser under Irak-programmet 2011-13,
der samtidig adresserer centrale udfordringer i det konfliktramte Irak, herunder styrkelse af medier
og civilsamfund, tilpasses den aktuelle situation og videreføres 2015-16.

Kontoen er en rammebevilling

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

16. Nicaragua
Det danske udviklingssamarbejde med Nicaragua blev udfaset i 2012. Den danske ambassade

i Managua blev ligeledes lukket i 2012. Over § 06.32.02.18. Øvrige indsatser i Latinamerika fi-
nansieres regionale programmer i bl.a. Mellemamerika, som også omfatter aktiviteter i Nicaragua.

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 140 58

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Irak: Støtte til fremme af demokrati og retsstat.
32,5

Uallokerede ................................................ 200 640

I alt ............................................................ 32,5 200 640
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17. Bolivia
På baggrund af beslutningen om at fortsætte det danske udviklingssamarbejde med Bolivia

efter 2013 er der iværksat et nyt rettighedsbaseret landeprogram frem til 2018. Den overordnede
vision for Danmarks samarbejde med Bolivia er at bidrage til en demokratisk og inkluderende
bæredygtig udvikling, der mindsker fattigdommen og fremmer menneskerettighederne. Det vil
ske gennem støtte til fremme af et bredt sæt af menneskerettigheder med direkte fokus på øko-
nomiske rettigheder i forbindelse med vækst og jobskabelse samt civile og politiske rettigheder.
Fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer, såsom skove og landbrugsjord, og fremme
af grøn teknologi og energieffektivitet vil være centrale elementer. Hovedmålgrupper vil være
oprindelige folk og kvinder, som er særligt udsatte. I overensstemmelse med Danmarks bestræ-
belser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet er ind-
satserne i Bolivia omlagt fra enkelte sektorprogrammer til et samlet landeprogram i 2013 med
tilsagn i 2013 og 2014.

Udviklingssamarbejdet fokuserer på tre områder: i) fremme af inkluderende og bæredygtig,
grøn, økonomisk vækst, ii) fremme af politiske og civile rettigheder for alle samt iii) fremme af
bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. Programmerne udformes med anvendelse af prin-
cipperne om en rettighedsbaseret udvikling. Der vil være særlig vægt på i) ikke-diskrimination
med et stærkt fokus på kvinders og oprindelige folks rettigheder, ii) gennemsigtighed og ansvar-
lighed i forvaltningen med stærkt fokus på bekæmpelse af korruption, iii) folkelig deltagelse med
støtte til civilsamfundet og et særlig stærkt fokus på at sikre gode rammebetingelser for deltagelse
og inddragelse af borgerne og deres civilsamfundsorganisationer i tilrettelæggelse og gennemfø-
relse af politikker samt kontrol med de offentlige institutioner og måden hvorpå de udfører deres
mandat.

Vækst i landbrug og erhverv: Der blev afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. i 2014 til støtte til
udvikling af landbruget og den private sektor for perioden 2014 til 2018. Programmet vil i
overensstemmelse med Bolivias politiske målsætninger fremme vækst, jobskabelse og fødevare-
sikkerhed gennem støtte til mindre landbrug i de fattigste områder af Bolivia samt til små pro-
duktionsvirksomheder i byområder. Programmets konkrete aktiviteter vil bl.a. omfatte støtte til
forbedring af den offentlige sektors service til landbruget og den private sektor, forbedring af små
landbrugs og små virksomheders produktivitet og markedsadgang samt forbedret adgang til fi-
nansieringsmuligheder. Der forudses også støtte til fremme af bedre rammebetingelserne for
landbrug og den produktive sektor samt trepartsdialog mellem de sociale partnere med fokus på
fremme af arbejdstagerrettigheder.

Politiske og civile rettigheder for alle: Der forventes afgivet tilsagn på 125 mio. kr. i 2014
for perioden 2014-2018. Der vil være fortsat støtte til fremme af adgangen til retsvæsenet for de
fattige. Det vil komme kvinder, oprindelige folk og andre marginaliserede grupper til gode. Ho-
vedparten af støtten vil gå til kapacitetsopbygning af de centrale organisationer inden for rets-
væsenet, inkl. anklagemyndigheden og domstolene med henblik på at kunne give adgang til
retsvæsenet i områder, hvor dette ikke aktuelt er tilfældet. Der forudses også en mindre støtte til
civilsamfundet med fokus på fremme af kvinders rettigheder. Endelig ventes fortsat støtte til
modernisering af udvalgte områder i den offentlige sektor med henblik på forebyggelse af kor-
ruption og udbredelse af centrale offentlige serviceydelser til hele befolkningen, såsom person-
registrering og migration.

Naturressourceforvaltning: Der blev afgivet tilsagn på samlet 188 mio. kr. i 2013 for perio-
den 2014-2018. De konkrete aktiviteter vil bl.a. omfatte styrkelse af den statslige miljøforvaltning,
bæredygtig forvaltning og udnyttelse af naturressourcerne i nationalparker og biodiverse skov-
områder med fokus på Amazonas. Der vil være tæt inddragelse af oprindelige folks organisationer
og territorier, statslige og kommunale myndigheder, civilsamfundet og den private sektor. I
samarbejde med offentlige myndigheder og den private sektor vil der være fokus på renere tek-
nologi og herunder særligt blive ydet støtte til fremme af energieffektivitet og til udvikling af
vedvarende energi, såfremt rammebetingelserne forbedres. Endelig planlægges fortsat støtte til
civilsamfundets arbejde med at fremme de miljømæssige rettigheder og de rettigheder, der inden
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for rammerne af den særlige bolivianske lov "Moder Jord" tillægges naturen og de oprindelige
folk.  

Uddannelse: Det hidtidige program, som blev indledt i 2010 med et tilsagn på 115 mio. kr.
for perioden frem til 2013, vil efter aftale med den bolivianske regering blive udfaset ved slut-
ningen af 2014 med et ekstra tilsagn i 2014 på 21 mio. kr., således at den danske støtte afsluttes
samtidigt med Bolivias 5-års plan. Programmet støtter primært det bolivianske Undervisnings-
ministeriums strategiske plan for uddannelsessektoren. Derudover er der med gode resultater ydet
støtte til de oprindelige folks organisationer med henblik på at fremme retten til uddannelse i eget
sprog og kultur.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Bolivia. I 2015 planlægges aktiviteter for 3 mio. kr.

I 2015 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 120 mio. kr. til Bolivia. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. Danida Business Partnerships, den humanitære ramme, klima-
puljen, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen, regionale programmer mv.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

18. Øvrige indsatser i Latinamerika
Sideløbende med bistanden til Bolivia yder Danmark bistand til regionale indsatser i Cen-

tralamerika over kontoen. Der blev i 2012 indgået tilsagn på 50 mio. kr. til et rettighedsbaseret
program, der løber fra 2012-2015. Under dette program ydes støtte til fremme af rettigheder for
de fattigste og mest sårbare grupper, herunder oprindelige folk og kvinder. Programmet fokuserer
på menneskerettigheder, herunder faglige rettigheder og retten til at organisere sig og deltage i
beslutninger af social, økonomisk eller miljømæssig karakter. Programmet er koncentreret om
Guatemala, Honduras og Nicaragua, der er blandt de fattigste lande i Centralamerika. Derudover
berøres andre lande i regionen gennem støtte til regionale organisationer. Under det regionale
rettighedsbaserede program blev der i 2013 afsat et yderligere tilsagn på 20 mio. kr. med fokus
på forhold relateret til miljø, jordrettigheder og kapacitetsopbygning af organisationer til at ar-
bejde med bæredygtig udnyttelse af jordressourcer. Dette program bygger på erfaringer, der er
blevet opsamlet i perioden 2005-2012 - bl.a. med henblik på udvælgelsen af partnere og aktivi-
tetsområder. Det forventede resultat er en styrkelse af de oprindelige folks kapacitet til at for-
handle og implementere fælles styring af beskyttede områder i samarbejde med eksterne interes-
ser. Med henblik på at samle den danske bistandsindsats i Centralamerika planlægges et tilsagn
på 125 mio. kr. i 2016 til en treårig fase, hvor de danske menneskerettigheds- og miljøindsatser
i regionen vil blive konsolideret.

Kontoen er en rammebevilling.

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Vækst i landbrug og erhverv..................... 250
Naturressourceforvaltning ..........................
Uddannelse ................................................. 21
Politiske og civile rettigheder for alle ...... 125
Andet .......................................................... 3 3 3 3 3

I alt ............................................................ 399 3 3 3 3

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

I alt ............................................................ 120 120 120 120 120
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

06.32.04. Personelbistand og myndighedssamarbejde (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskellige former for personelbistand mv.,

herunder udsendelse af rådgivere, rådgivende enheder i ude- og hjemmetjenesten, kompeten-
ceudvikling, modtagelse af stipendiater, anvendelse af firmarådgivere og eksterne konsulenter til
en række bistandsopgaver inden for udviklingsbistanden samt visse særlige driftsudgifter, der
relaterer sig direkte til administrationen af udviklingsbistanden.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 300,7 302,0 337,1 391,2 391,2 393,2 319,2

10. Rådgiverbistand
 Udgift ................................................... 5,9 21,8 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 5,9 21,7 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - 0,1 - - - - -

11. Stipendiatbistand
Udgift ................................................... 65,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 65,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

12. Firmarådgivere
Udgift ................................................... 28,2 32,2 80,0 60,0 60,0 60,0 60,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 28,2 32,2 80,0 60,0 60,0 60,0 60,0

13. Bistandsfaglig kompetenceud-
 vikling mv.

Udgift ................................................... 17,9 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 17,9 - - - - - -

14. IT, ejendoms-, rejse-, kompeten-
ceudviklings- og kommunika-

 tionsudgifter
Udgift ................................................... 72,8 91,8 92,3 93,2 93,2 93,2 93,2
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,9 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 71,9 91,8 92,3 93,2 93,2 93,2 93,2
26. Finansielle omkostninger .............. 0,0 - - - - - -

15. Rådgivende enheder
Udgift ................................................... 110,9 116,2 116,8 118,0 118,0 118,0 118,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 110,9 116,2 116,8 118,0 118,0 118,0 118,0

16. Vækstrådgivere
 Udgift ................................................... - - - 33,0 33,0 33,0 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 33,0 33,0 33,0 -

17. Strategisk sektorsamarbejde
 Udgift ................................................... - - - 39,0 39,0 39,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - - - 39,0 39,0 39,0 -

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Regionalprogram for Mellemamerika ....... 125

I alt ............................................................ 125
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 11,7

I alt .................................................................................................................................. 11,7

10. Rådgiverbistand
Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden

såsom udgifter til rekruttering, administration af selvforsikring, gruppelivsforsikring, sundheds-
rådgivning, rådgiverseminarer og løn mv. til korttidsrådgivere, som ikke relaterer sig til gen-
nemførelsen af programmer og projekter, samt korte besøg i Danmark.

Rådgiverbistanden stiller viden, ekspertise og specialiseret administrativ støtte til rådighed i
forbindelse med gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Rådgivere er som hovedregel placeret
hos partnere i modtagerlandet med henblik på kapacitetsopbygning af samarbejdspartnerne i ud-
viklingslandene. Udenrigsministeriet bistås af et eksternt konsulentfirma i rekrutteringen af lang-
tidsrådgivere.

Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilaterale
juniorrådgivere i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter afholdes
over de enkelte indsatser.

11. Stipendiatbistand
Stipendiatbistanden har til formål at bidrage til kapacitetsudviklingen i udviklingslandene og

sikre efteruddannelse og træning i overensstemmelse med de udviklingspolitiske prioriteter. Sti-
pendievirksomheden, der foregår såvel i Danmark som i udviklingslandene, søger først og frem-
mest at dække uddannelsesbehovet i dansk finansierede programmer og projekter i prioritetslan-
dene, hovedsageligt hos lokale partnere, og bliver i stigende grad integreret i program- og pro-
jektbevillingerne. Kurserne afholdes i stigende omfang i udviklingslandene, hvilket bidrager til
den lokale kapacitetsopbygning samt beskæftigelse. Der vil blive givet stipendier til deltagelse i
korte målrettede kurser og træningsprogrammer samt i mindre omfang til gennemførsel af en
masteruddannelse.

For så vidt angår kurser og træningsprogrammer for de lokale partnere vil Danida Fellowship
Centre (DFC), efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af
stipendiaterne samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af ud-
dannelserne og træningskurserne. DFC har bemyndigelse til om nødvendigt at prioritere kursus-
pladser blandt de indstillede stipendiater. Tilskud til centerets driftsbudget finansieres fra denne
konto. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC også stipendiater på
studieophold i Danmark, som finansieres under de bilaterale programmer og projekter, og en
række forskningsbevillinger under § 06.35.01.10. Projekter i Danmark, § 06.35.01.11. Forsk-
ningsvirksomhed, § 06.35.02.10. International landbrugsforskning (CGIAR) og § 06.35.02.11.
Anden international udviklingsforskning.

12. Firmarådgivere
Firmarådgivere anvendes til en række opgaver i tilknytning til udviklingsaktiviteternes til-

rettelæggelse og administration, herunder til sektorstudier, identifikation, detailstudier, udbud,
monitorering af tværgående opgaver mv. Over kontoen afholdes også udgifter til opgaver udført
i fællesskab med andre organisationer. Firmarådgivere i tilknytning til udviklingsaktiviteternes
gennemførelse (faglig bistand, uddannelse, træning mv.) finansieres som hovedregel over de re-
spektive program- og projektbevillinger.
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13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.
Kontoen er nedlagt fra og med 2013. Som led i omstrukturering af Udenrigsministeriets

kompetenceudvikling budgetteres aktiviteterne fremover under § 06.32.04.14. It-, ejendoms-,
rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter.

14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter
Under kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af

udviklingsbistand såsom it-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne i
udviklingslandene. Udgifter til bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Dani-
das egne medarbejdere i Udenrigsministeriet og på ambassaderne i udviklingslandene, som tidli-
gere er blevet afholdt under § 06.32.04.13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv., afholdes fra
2013 over nærværende konto.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på
regnskabet til nærværende konto.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

15. Rådgivende enheder
Rådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af sektorprogrammer,

miljøprogrammer, Danida Business Partnerships eller andre indsatsområder, hvor programmernes
karakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden. Rådgivende enheder
er som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I andre tilfælde kan råd-
givende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bistand uden at have en
ambassade (repræsentationskontorer mv.) samt i tilknytning til udmøntningen af særlig projekt-
bistand, multilateral bistand, økonomistyring og faglig ekspertise i hjemmetjenesten. For rådgi-
vende enheder placeret på ambassader i prioritetslande mv. takstafregnes de rådgivende enheders
andel af fællesomkostningerne på baggrund af faktiske udgifter.

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2013-2015 med henblik på håndtering
af politisk prioriterede indsatser vedrørende Global Green Growth Forum (3GF-initiativet), her-
under 3GF-sekretariatet.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på
regnskabet til nærværende konto.

16. Vækstrådgivere
Som en del af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 finansieres over kontoen udgifter til

udsendte vækstrådgiveres løn og andre omkostninger i forbindelse med rådgivernes udstationering
og ophold i udlandet. Herudover finansieres fællesomkostninger, der følger direkte af vækstråd-
giverne, såsom udgifter til rekruttering, administration af selvforsikring, sundhedsrådgivning,
rådgiverseminarer m.v.

Vækstrådgiverne stiller viden og ekspertise til rådighed i forbindelse med gennemførelsen
af det strategiske sektorsamarbejde (jf. § 06.32.04.17 Strategisk sektorsamarbejde). Vækstrådgi-
vernes fokusområder vil især være at formidle, at danske myndigheder og den danske ambassade
i et samarbejdsland imødekommer konkret efterspørgsel fra sektormyndigheder i landet om støtte
til at styrke rammebetingelser, regulering og politikker for sektoren, som adresserer lokale ud-
viklingsbehov og er af betydning for, at der kan tiltrækkes investeringer og skabes vækst og ar-
bejdspladser i landet. Vækstrådgiverne har fokus på sektorer, hvor Danmark kan bidrage med

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

IT udgifter ................................................. 30,2 30,5 30,5 30,5 30,5
Ejendomsudgifter i udviklingslandene...... 29,2 33,5 33,5 33,5 33,5
Bistandsfaglig kompetenceudvikling ....... 18,0 14,2 14,2 14,2 14,2
Rejseudgifter .............................................. 14,9 15,0 15,0 15,0 15,0

I alt ............................................................ 92,3 93,2 93,2 93,2 93,2
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særlige kompetencer, viden og teknologi, som kan bane vejen for dansk erhvervslivs eksport- og
internationaliseringsaktiviteter.

Vækstrådgiverne er placeret på de danske ambassader, men arbejder i det daglige tæt sammen
med myndighederne i de udvalgte sektorer. Over kontoen afholdes endvidere udgifter op til 1
mio. kr. til en rådgivende enhed med faglig ekspertise i hjemmetjenesten og til at varetage øko-
nomistyring. Der afsættes 33 mio. kr. årligt i en treårig periode til vækstrådgivere.

Koordinationsgruppen for eksportfremme og økonomisk diplomati træffer beslutning om valg
af samarbejdslande og inddrages i Udenrigsministeriets rekruttering af vækstrådgivere og vil
herefter kunne følge vækstrådgivernes arbejde.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på
regnskabet til nærværende konto.

17. Strategisk sektorsamarbejde
Det strategiske sektorsamarbejde skal styrke udvalgte sektorers bidrag til bæredygtig økono-

misk vækst og udvikling i udviklingslandene. Støtten ydes som en del af Aftale om en vækst-
pakke af juni 2014 med henblik på at forbedre rammebetingelser, regulering, politikker m.v. i
sektorer i samarbejdslandene, hvor Danmark har særlige styrkepositioner i form af ekspertise og
teknologi.

Der afsættes 39 mio. kr. årligt i en treårig periode (2015-2017) både til langsigtet sektor-
samarbejde og til kortsigtede, målrettede indsatser. Det langsigtede samarbejde gennemføres med
deltagelse af danske ministerier og andre myndigheder, som har særlig ekspertise og kan yde
rådgivning vedrørende politikformulering og forvaltning på områder, som efterspørges af myn-
digheder i samarbejdslandene. Samarbejdet skal bidrage til at opbygge kapacitet hos myndigheder
i landene inden for de udvalgte sektorer for at forbedre rammebetingelser mv. og dermed bane
vejen for levering af dansk teknologi og viden på kommerciel basis. Tilskudsmidlerne vil kunne
anvendes til at finansiere danske myndigheders deltagelse, herunder i samarbejdet med myndig-
heder i udviklingslandene i tæt koordination med Udenrigsministeriet og de danske ambassader
i landene. Tilskudsmidlerne vil endvidere kunne anvendes til at finansiere kortsigtede, målrettede
indsatser, som kan banen vejen for myndighedssamarbejdet og for øvrig inddragelse af dansk
ekspertise og teknologi f.eks. til at arrangere og gennemføre sektorfaglig besøgsudveksling,
workshops og til tekniske analyser, mindre demonstrationsprojekter og afprøvning af metoder og
teknologi.

Koordinationsgruppen for eksportfremme og økonomisk diplomati træffer beslutning om valg
af samarbejdslande og inddrages i Udenrigsministeriets rekruttering af vækstrådgivere og vil
herefter kunne følge vækstrådgivernes arbejde.

06.32.05. Danidas erhvervsindsatser (Reservationsbev.)
Under denne konto afholdes udgifter til gennemførelsen af Danida Business Partnerships og

Danida Business Finance. Derudover afholdes udgifter til FN's Global Compact, CSR-trænings-
fonden (Corporate Social Responsibility) vedrørende IFU-investeringer (Investeringsfonden for
Udviklingslandene) samt Den Arabiske Investeringsfond og Landbrugsinvesteringsfonden. For-
målet med Danidas erhvervsindsatser er at bidrage til fattigdomsreduktion og bæredygtig udvik-
ling gennem fremme af økonomisk vækst og beskæftigelse.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 535,5 498,8 542,0 596,0 575,0 568,0 542,0

12. Danida Business Partnerships
Udgift ................................................... 128,6 164,3 237,0 228,0 250,0 243,0 237,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 128,6 164,3 237,0 228,0 250,0 243,0 237,0

13. CSR træningsfonden vedr. IFU-
 investeringer

Udgift ................................................... 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

15. Innovative Partnerskaber
Udgift ................................................... -0,2 -0,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,2 -0,1 - - - - -

16. FN's Global Compact
Udgift ................................................... 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
41. Overførselsudgifter til EU og

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

17. Gennemførsel af aktiviteter i er-
 hvervshandlingsplanen

Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - - - - -

18. Danida Business Finance
Udgift ................................................... 352,1 329,6 300,0 254,0 300,0 300,0 300,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 352,1 329,6 300,0 254,0 300,0 300,0 300,0

19. Investeringsfonde
Udgift ................................................... 50,0 - - 89,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 50,0 - - 89,0 - - -

20. Danida Business Delegations
 Udgift ................................................... - - - 20,0 20,0 20,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - - - 20,0 20,0 20,0 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 29,1

I alt .................................................................................................................................. 29,1

12. Danida Business Partnerships
Danida Business (DB) Partnerships har som overordnet formål at bekæmpe fattigdom, frem-

me grøn vækst og forbedre arbejds- og levevilkår i udviklingslande. Programmets umiddelbare
formål er at skabe beskæftigelse samt styrke virksomheders konkurrenceevne og samfundsansvar
i udviklingslande gennem støtte til etablering og udvikling af partnerskaber med et kommercielt
sigte. Dette formål søges primært fremmet gennem støtte til partnerskaber mellem en virksomhed
i Danmark og partnere i modtagerlandene, som oftest er virksomheder, men også kan være or-
ganisationer mv.
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Partnerskaberne vurderes bl.a. ud fra følgende udviklingskriterier: Øget beskæftigelse, frem-
me af virksomheders samfundsansvar og øget konkurrenceevne samt forbedret miljø og arbejds-
miljø. Fordelingen af bevillingen på lande og sektorer afhænger af efterspørgslen. I Danmark
afholdes udgifter til konsulentbistand og markedsføring. Endvidere afholdes udgifter til match-
making-arrangementer, hvor virksomheder fra udviklingslande inviteres til at deltage i erhvervs-
messer i Danmark for at identificere danske partnere ligesom der afsættes midler til øvrige tiltag,
som kan styrke innovation og brede CSR-partnerskaber som katalysator for bæredygtig vækst og
beskæftigelse i udviklingslande. Udlicitering af opgaver vil blive iværksat i det omfang, det vur-
deres at bidrage til øget kvalitet og optimering af DB Partnerships. Der vil forsat blive lagt vægt
på at skabe synergi i forhold til programindsatser mellem Danida, Eksportrådet, Investeringsfon-
den for Udviklingslande (IFU) og Eksport Kredit Fonden (EKF).

Under kontoen forvaltes endvidere Danida Business (DB) Explorer, som har til formål at
fremme grøn vækst og virksomheders samfundsansvar gennem kortlægning af forretningsmulig-
heder i udviklingslande. DB Explorer giver støtte til udarbejdelse af markedsundersøgelser, pro-
jektudvikling, forretningsplan og lignende, som i visse tilfælde kan føre til indgåelse af et part-
nerskab, handelssamarbejde, projektleverance eller investering. Initiativet er en del af Aftale om
en vækstpakke af juni 2014.

Der forvaltes et 2-årigt pilotprogram for "højpotentialeprojekter" med henblik på at identifi-
cere og fremme danske løsninger i store internationale projekter, som med fokus på bæredygtig-
hed og ansvarlighed kan bidrage til udviklingslandes økonomiske udvikling. Der afsættes tillige
1 mio. kr. årligt til en fælles online platform. Initiativerne er en del af Aftale om en vækstpakke
af juni 2014.

Der afsættes midler til en særlig indsats for at styrke social dialog i udviklingslande med
henblik på at fremme arbejdstagerrettigheder og forbedre rammebetingelser for økonomisk vækst.
Under kontoen forvaltes endvidere projekter bevilget i 2013 under Støtteordningen til fremme af
virksomheders samfundsansvar og fair trade, CSR-puljen. Projekterne har til formål at styrke
ansvarlig og grøn vækst i udviklingslande gennem inddragelse af danske organisationer, der ar-
bejder med virksomheders sociale ansvar og fair trade. Endelig vil der under kontoen blive ydet
tilskud til initiativer, der støtter indsatser, der inden for centrale globale værdikæder, fremmer øget
produktivitet og indkomst, social udvikling, menneskerettigheder og klima- og miljømæssig bæ-
redygtig udvikling.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 82,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at der på FFL var 2015 afsat 310 mio. kr. under nærværende konto, herunder 237 mio. kr. i 2015
| til etablering af partnerskaber med det private erhvervsliv (Danida Business Partnerships). Som
| led i Aftalen om finansloven for 2015 af november 2014 reduceres rammen for Danida Business
| Partnerships med 162 mio. kr.
| Der var som en del af de 310 mio. kr. på kontoen med FFL2015 afsat en pulje på 20 mio.
| kr. til social dialog. Der afsættes som led i aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og
| Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014 i alt 80 mio. kr. yderligere til området,
| herunder 25 mio. kr. til en CSR-pulje.

| Aktivitetsoversigt: Tilsagn
| Mio. kr.

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| Danida Business Partnerships ...................| 237| 75| 237| 237| 237
| Danida Business Explorer .........................| 5| 5| 5
| Højpotentialeprojekter ...............................| 7| 7
| Social dialog ..............................................| 75
| Ansvarlige globale værdikæder.................| 40
| Fælles online platform...............................| 1| 1| 1
| CSR-pulje ...................................................| 25

| I alt ............................................................| 237| 228| 250| 243| 237
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13. CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer
Over kontoen finansieres udgifter til træning og kapacitetsopbygning til fremme af virksom-

heders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR)) i projekter, som Investerings-
fonden for Udviklingslande, IFU, investerer i.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Innovative Partnerskaber
Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne finansieres under § 06.32.05.12. Danida

Business Partnerships.

16. FN's Global Compact
FN's Global Compact er verdens største initiativ inden for virksomheders samfundsansvar

(Corporate Social Responsibility (CSR)). Kernen i Global Compact er ti grundlæggende princip-
per, som er baseret på internationalt vedtagne konventioner om menneskerettigheder, arbejdsta-
gerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse. Ved at efterleve de ti Global Compact
principper kan private virksomheder inddrages i løsningen af sociale og miljømæssige udfor-
dringer samt bidrage til opnåelsen af FN's målsætninger på området. Bevillingen indgår i en fælles
trustfund, som finansierer driftsomkostninger for Global Compact Sekretariatet.

17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen
Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne videreføres under § 06.32.05.12. Danida

Business Partnerships, § 06.37.01.13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC) samt §
06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettigheder.

18. Danida Business Finance
Det overordnede formål med Danida Business (DB) Finance er at reducere fattigdom ved at

skabe rammevilkår for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Det
umiddelbare formål er at sikre finansiering af større, primært offentlige, infrastrukturprojekter,
som ikke kan finansieres på markedsvilkår i udviklingslande. DB Finance kan anvendes i for-
bindelse med projekter, der medvirker til grøn og bæredygtig omstilling i modtagerlandet. End-
videre søges at opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre udviklingsprioriteter samt
eksportfremmeindsatser. Med henblik på at lette adgangen til finansiering for små og mellemstore
virksomheder kan ordningen ligeledes støtte små industriprojekter i samarbejde med IFU. Ord-
ningen har en bunden og en ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske leverancer
finansieres, mens den ubundne ordning kan finansiere leverancer fra OECD-lande. Der er i ord-
ningen mulighed for at støtte udvikling af projekter indenfor prioritetsområderne.

Bevillingerne anvendes til betaling af rentestøtte, kontantbidrag, hensættelse af risikopræmier,
teknisk assistance, forundersøgelsesstudier mv. Udgifterne i forbindelse med DB Finance afholdes
på udbetalingstidspunktet.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 46,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at kontoen for DB Finance som led i Aftale om finansloven for 2015 nedjusteres med 46 mio.
| kr. Der var på forslag for finanslov for 2015 afsat 300 mio. kr. til DB Finance.

19. Investeringsfonde
Med henblik på at understøtte reformbestræbelserne i Mellemøsten og Nordafrika blev Den

arabiske Investeringsfond (AIF) etableret i 2011 (tidligere Frihedsinvesteringsfonden). Fonden
er administreret af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), som via investeringer skal
fremme vækst og beskæftigelse i de lande i regionen, som gennemlever en demokratiseringspro-
ces. Der er i alt indbetalt 100 mio. kr. til fonden i 2011 og 2012.

Der oprettes i 2015 en Landbrugsinvesteringsfond (LIF), som skal bidrage til at skabe løn-
somme og bæredygtige projekter inden for landbrug og fødevareforarbejdning i udviklingslande.
Samtidig skal fonden skabe gode investerings- og leverancemuligheder for danske virksomheder
inden for landbrug og fødevarerelateret industri og serviceerhverv. Fonden administreres af IFU
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på baggrund af erfaringerne fra søsterfonden målrettet østlandene (IØ-fonden). Der indbetales 89
mio. kr. til fonden i 2015. Fonden er en del af Aftale om en vækstpakke af juni 2014.

20. Danida Business Delegations
Danida Business Delegations har til formål at adressere udviklingsbehov og fremme bæredygtig
økonomisk vækst i udviklingslande gennem delegationsrejser og fælles erhvervsfremstød for
danske virksomheder til udviklingslande. Delegationsrejser og fælles erhvervsfremstød gennem-
føres i offentlige-private partnerskaber i samarbejde med Eksportrådet. Omkostninger til delega-
tionsrejser for danske virksomheder til udviklingslande har tidligere været afholdt under §
06.32.05.12. Danida Business Partnership.

06.32.06. Blandede kreditter (Reservationsbev.)
Kontoen er nedlagt fra og med 2012 som et led i moderniseringen af Danidas erhvervsinds-

atser, og aktiviteterne budgetteres fremover under § 06.32.05.18. Danida Business Finance med
henblik på at skabe en samlet struktur for Danidas erhvervsindsatser.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - -0,2 - - - - -

10. Blandede kreditter
Udgift ................................................... - -0,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6

I alt .................................................................................................................................. 0,6

10. Blandede kreditter
 Kontoen er nedlagt fra og med 2012. Aktiviteterne budgetteres under § 06.32.05.18. Danida

Business Finance.

06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)
Folketinget besluttede i 1988 at afskaffe bilaterale lån til udviklingslandene som bistands-

form. På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved akt. 218 af 31. maj 1995,
ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslånsgæld til Danmark.
Udviklingslandenes samlede statslånsgæld til Danmark udgjorde 3,8 mia. kr., da ordningen blev
omlagt pr. 31. december 1998.

Efter 1998 indtægtsførtes afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslandene på konto §
07.13.35.10. Afdrag og indfrielser, under Finansministeriets bevillingsområde. Fra og med 2012
indtægtsføres afdragene under § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande.
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 5,3 298,2 20,0 1,1 0,5 0,1 -
Indtægtsbevilling ......................................... 78,0 349,4 50,4 48,2 52,4 84,6 85,2

12. Afskrivning af lån
Udgift ................................................... - 295,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 295,0 - - - - -

13. Nedskrivning af lån
Indtægt ................................................ - 295,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 295,0 - - - - -

14. Gældslettelse til udviklingslan-
 dene
 Udgift ................................................... 5,3 3,2 20,0 1,1 0,5 0,1 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 5,3 3,2 20,0 1,1 0,5 0,1 -

15. Afdrag på statslån til udviklings-
 lande

Indtægt ................................................ 78,0 54,4 50,4 48,2 52,4 84,6 85,2
55. Statslige udlån, afgang .................. 78,0 54,4 50,4 48,2 52,4 84,6 85,2

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,9

I alt .................................................................................................................................. 5,9

14. Gældslettelse til udviklingslandene
Gældslettelsen gives til fattige, højtforgældede lande på deres gæld til den danske stat (Eks-

port Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved re-
duktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt,
at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordi-
nationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det ud-
videde initiativ for højtforgældede fattige lande (The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries
(HIPC) Initiative), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. Som følge af
renteudviklingen samt forventet afvikling af lån til hhv. Egypten og Vietnam i 2016 og 2017,
hvortil der ydes rentesubsidier, er rammen justeret.

Kontoen er en rammebevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.32.07.13. Nedskrivning af lån vil
kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.
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15. Afdrag på statslån til udviklingslande
Indtægter på nærværende konto vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslan-

dene. Kontoen optrådte første gang på finansloven for 2012. Indtægten har til og med finansloven
for 2011 været opført under § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielser. Indtægten er behæftet med stor
usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vil komme i restance med af-
drag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande der som led i internationale
gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilke lande der i forhold til ret-
ningslinjerne i akt. 218 af 31. maj 1995 vil få eftergivet statslånsgæld. Eventuelle mer- eller
mindreudgifter optages direkte på regnskabet.

06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til DIGNITY - det danske institut mod

tortur, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige indsatser vedrørende stabili-
sering og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 512,3 830,7 407,7 643,3 525,9 885,1 1.130,4

10. Styrkelse af indsatser i nærom-
 råder

Udgift ................................................... - -4,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -4,9 - - - - -

20. Bilateral regionalbistand
Udgift ................................................... -82,3 -5,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -82,3 -5,3 - - - - -

30. Projekter til støtte for demokrati
 og menneskerettigheder

Udgift ................................................... -20,4 -5,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -20,4 -5,3 - - - - -

40. Dignity - Dansk Institut mod
 Tortur

Udgift ................................................... 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

50. Det Arabiske Initiativ
Udgift ................................................... 279,0 270,7 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 279,0 270,7 - - - - -

60. Stabilisering og konfliktforebyg-
 gelse

Udgift ................................................... 48,0 110,0 54,0 177,6 86,9 285,0 397,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 48,0 110,0 54,0 177,6 86,9 285,0 397,0

70. Demokrati og menneskerettighe-
 der

Udgift ................................................... 157,4 206,8 215,7 93,5 156,8 297,9 511,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 157,4 206,8 215,7 93,5 156,8 297,9 511,2
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80. Freds- og Stabiliseringsfonden
Udgift ................................................... 82,7 210,7 90,0 295,0 205,0 225,0 145,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 82,7 210,7 90,0 295,0 205,0 225,0 145,0

90. Institut for Menneskerettigheder
 (IMR)

Udgift ................................................... - - - 29,2 29,2 29,2 29,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 29,2 29,2 29,2 29,2

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,5
I alt .................................................................................................................................. 2,5

40. Dignity - Dansk Institut mod Tortur
Der ydes et generelt bidrag til DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur. Bidraget vil især blive

anvendt til to hovedformål: 1) udviklingsprojekter i udviklingslande, herunder forebyggelse,
projekt- og programrelateret oplysning og fortalervirksomhed og 2) forskning i tortur og organi-
seret vold med relevans for forholdene i udviklingslandene, herunder internationalt oplysnings-
arbejde.

DIGNITY er hjemmehørende i Danmark, men arbejdet for en verden uden tortur er globalt.
Målet er at lindre den menneskelige lidelse efter tortur, at forebygge tortur og at være en global
drivkraft i udviklingen af ny viden om tortur og dens følger.

Arbejdet er organiseret indenfor tre temaer: 1) Rehabilitering, 2) arbejdet med forebyggelse
af tortur i fængsler og 3) arbejdet med at forebygge tortur og organiseret vold i større byområder.
Meget af arbejdet foregår i projektgrupper på tværs af temaerne for at sikre størst mulig synergi.
Der lægges stor vægt på at styrke koblingen mellem DIGNITY's forskningsindsats og aktivite-
terne i udviklingslandene. Der ydes et årligt bidrag på 48 mio. kr.

50. Det Arabiske Initiativ
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til Det Arabiske Initiativ. Som led i om-

strukturering af Det Arabiske Initiativ blev kontoen nedlagt fra 2014 og udgifterne afholdes under
§ 06.32.09. Det Arabiske Initiativ.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse
På rammen for stabilisering og konfliktforebyggelse afsættes midler til multilaterale, regio-

nale og bilaterale indsatser, der fremmer stabilisering og konflikthåndtering. Der sættes fokus på
konfliktforebyggelse og skræddersyede, fleksible og effektive indsatser for fred, sikkerhed og
udvikling. Der sigtes med bidragene på at støtte politiske og udviklingsorienterede indsatser,
herunder til implementering af den globale aftale om bedre og mere effektive indsatser i skrøbe-
lige stater (New Deal) samt til relevante multilaterale fonde bl.a. bidrag til FN's Fredsopbyg-
ningsfond, UNDP's tematiske trustfond for konfliktforebyggelse og genopbygning, Verdensban-
kens Stats- og fredsopbygningstrustfond (SPF) samt Freds- og stabiliseringsberedskabet. Hertil
kommer indsatser i lande og regioner i bl.a. Afrika og Asien. Endvidere kan der over kontoen,
med henblik på at fremme styrkede indsatser i skrøbelige og konfliktramte lande og sikre kom-
plementaritet ift. andre danske bidrag, afholdes udgifter til sekundering af eksperter og rådgivere
i regi af bl.a. internationale organisationer og ligesindede partneres stabiliseringsenheder.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 138,4 mio. kr. Baggrunden er,
| at 150 mio. kr. i uprogrammerede midler afsat under kontoen annulleres som led i Aftale om fi-
| nansloven for 2015. Der afsættes 12 mio. kr. til ikke-militære konfliktløsningsaktiviteter, herunder
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| oplysning og udredning, til civile organisationer i nord og syd. I muligt omfang bygges videre
| på eksisterende mekanismer, puljer og programmer. Bidraget forventes udbetalt over en fireårig
| periode.

Kontoen er en rammebevilling.

| Aktivitetsoversigt: Tilsagn

70. Demokrati og menneskerettigheder
Over kontoen støttes konkrete landeindsatser samt regionale og globale tværgående indsatser,

der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring
af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder
også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskerettigheder
samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk. Bidrag ydes på ad hoc basis
til statslige partnere og i form af flerårige aftaler med organisationer.

Man har fra dansk side bl.a. etableret et samarbejde med International Work Group for In-
digenous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), In-
ternational Media Support (IMS), den danske ombudsmandsinstitution samt Institut for Flerpar-
tisamarbejde, der blev oprettet ved lov i 2010 med henblik på at fremme engagementet for at
styrke demokratiske retssamfund i udviklingslandene. Desuden støttes internationale organisatio-
ner, der arbejder med fremme af transparens og bekæmpelse af korruption mv. Støtten til FN's
Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes endvidere over nærværende konto.
Ud af det generelle bidrag går et mindre beløb specifikt til FN's Fond for Torturofre (United
Nations Fund for Victims of Torture), der henhører under OHCHR. Fra og med 2015 er støtten
til Institut for Menneskerettigheder overflyttet til § 06.32.08.90. Institut for Menneskerettigheder.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at der afsættes 10 mio. kr. til skat og udvikling, herunder bekæmpelse af illegale kapitalstrømme
| som led i Aftale om finansloven for 2015. Dette vil gå til fortalervirksomhed, kapacitetsopbyg-
| ning mv. på området gennem civilsamfundsorganisationer og/eller relevante regionale og inter-
| nationale organisationer.

Kontoen er en rammebevilling.
| Aktivitetsoversigt: Tilsagn

| Mio. kr.

| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| FN's Fredsopbygningsfond ........................| 50| 50
| UNDP trustfond (BCPR)...........................| 42| 42
| Department for Political Affairs ...............| 18
| Verdensbanken trustfond (SPF) ................| 30,0
| International Crisis Group .........................| 10,5
| Freds- og Stabiliseringsberedskabet .........| 33| 30| 35,4| 30| 30
| Ikke-militære konfliktløsningsaktiviteter ..| 12
| Andre indsatser ..........................................| 21| 25,6| 11,0| 213| 317

| I alt ............................................................| 54| 177,6| 86,9| 285| 397

| Mio. kr.

| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| Institut for Menneskerettigheder ...............| 29,2
| Ombudsmanden .........................................| 2,7| 2,7
| IRCT ...........................................................| 27,0
| IWGIA .......................................................| 47,0| 60,0
| Int. Media Support.....................................| 21,0| 21,0
| Institut for flerpartisamarbejde..................| 75,0| 75,0
| OHCHR ......................................................| 30,0| 30,0| 30,0| 30,0| 30,0
| Skat og udvikling.......................................| 10,0
| Andre MRD-indsatser................................| 34,5| 29,8| 99,8| 132,9| 457,5

| I alt ............................................................| 215,7| 93,5| 156,8| 297,9| 511,2
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80. Freds- og Stabiliseringsfonden
Over Freds- og Stabiliseringsfonden støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der under-

støtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i kryds-
feltet mellem sikkerhed og udvikling. Der er særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen,
Østafrika/Afrikas Horn, Sahel-regionen samt Syrien. Der vil desuden kunne ydes bidrag til pro-
jekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Nordafrika og Eu-
ropa. Bidrag afholdt over nærværende konto rapporteres som udviklingsbistand i henhold til
OECD/DAC-reglerne.

Rets- og sikkerhedsindsatser i Afghanistan: Der planlæges afgivet tilsagn for 120 mio. kr. i
2015 til rets- og sikkerhedsindsatser i Afghanistan, herunder Danmarks bidrag til den FN-admi-
nistrerede Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA). Opbygningen af det afghanske
nationale politi er en prioritet i den danske Afghanistan-indsats, da det skal bidrage til at styrke
den civile afghanske kapacitet til at varetage landets stabilitet og fremme befolkningens retssik-
kerhed. Rets- og sikkerhedsindsatserne finansieret over Freds- og Stabiliseringsfonden skal ses i
sammenhæng med det samlede danske engagement i Afghanistan.

Sahel: Under det regionale stabiliseringsprogram for Sahel planlægges afgivet tilsagn for 40
mio. kr. i 2015. Programmet har til formål at fremme mægling og konfliktløsning, understøtte
sikkerhedssektorarbejde, herunder demokratisk kontrol med sikkerhedsstyrkerne, samt støtte
imødegåelse af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af organiseret kriminalitet i Sahel-regionen.
Stabiliseringsprogrammet dækker hovedsageligt prioritetslandene Burkina Faso, Mali samt Niger
og skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i regionen, herunder det bilaterale
udviklingssamarbejde. Programmet beløber sig samlet set til 125 mio. kr. for perioden 2013-2017.

Syrien: Der planlægges afgivet tilsagn for 80 mio. kr. til stabiliseringsindsatser, statsopbyg-
ning og projekter til fremme af en politisk løsning i Syrien. Bidraget vil være en del af et samlet
overgangsprogram for Syrien i 2015 på 100 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. finansieres over §
06.32.09. Det Arabiske Initiativ. Programmet indgår som en del af den strategiske ramme for den
danske indsats i Syrien 2014-2015 og har til formål at bidrage til en politisk løsning og kon-
fliktforebyggelse, understøtte levering af serviceydelser og stabilisering, herunder politi- og rets-
sektorindsatser, samt fremme menneskerettigheder og civilsamfund.

Vestafrika pirateribekæmpelse: Der planlægges afgivet tilsagn for 15 mio. kr. i 2015 til en
styrket dansk indsats mod pirateri og maritim kriminalitet i Guineabugten omkring Vestafrika.
Indsatsen vil bl.a. kunne understøtte opbygning af kapacitet i de vestafrikanske lande samt rele-
vante regionale og internationale organisationer. Det styrkede danske bidrag til indsatsen mod
pirateri og maritim kriminalitet i krydsfeltet mellem sikkerheds-, udviklings- og handelspolitik
skal ses som et led i regeringens aktive økonomiske diplomati. Hertil kommer afgivelse af tilsagn
til nye flerårige, samtænkte, regionale stabiliseringsprogrammer i forbindelse med de eksisterende
regionale stabiliseringsprogrammers afslutning i 2014 samt støtte til projekter af strategisk vig-
tighed og indsatser med henblik på stabilisering af akutte kriser.

Nærværende konto indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden som en del af forsvarsforliget
2013-2017. Udover midler finansieret over udviklingsbistanden indgår årligt 21,8 mio. kr.
(2015-pl) fra § 06.11.15.40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke-udviklingsbistand) i perioden
dækket af forsvarsforliget, samt årligt 70,8 mio. kr. (2015-pl) fra § 12.23.01.50. Freds- og Sta-
biliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der eta-
bleret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsmini-
steriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne fast-
lægges.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Der ydes et generelt bidrag til Institut for Menneskerettigheder i form af en rammeinstitu-

tionsaftale til at gennemføre instituttets internationale strategi i overensstemmelse med de danske
udviklingspolitiske målsætninger og strategier. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn er der i
2013-14 foretaget en vurdering af instituttets aktiviteter.

Med udgangspunkt i instituttets status som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution
har Institut for Menneskerettigheders internationale arbejde til formål at bidrage til udviklingen
af effektive menneskerettighedssystemer, dvs. de institutioner, som er centrale for den samlede
forbedring og beskyttelse af menneskerettighederne i den nationale kontekst.

Institut for Menneskerettigheder har revideret sin internationale strategi i 2014. Grundlaget
for strategien er, at Institut for Menneskerettigheder bidrager til at forbedre og beskytte menne-
skerettighederne på udvalgte områder, hvor instituttet tilfører merværdi som den danske nationale
menneskerettighedsinstitution og på områder, hvor instituttet har udviklet særlig institutionel
ekspertise.

Rammeaftalen vil bidrage til at finansiere Institut for Menneskerettigheders internationale
strategi, der har to gensidigt forbundne indsatsområder: 1) samarbejde med nationale statslige
menneskerettighedsinstitutioner med henblik på at udvikle kapacitet og ekspertise til at fremme
forbedringer af og respekten for menneskerettighederne og 2) samarbejde med internationale og
regionale menneskerettighedsaktører med henblik på at styrke normer og strukturer for det inter-
nationale menneskerettighedssystem samt kapacitetsopbygning af netværket for nationale men-
neskerettighedsinstitutioner og individuelle nationale menneskerettighedsinstitutioner. For yderli-
gere oplysninger om instituttet henvises til instituttets hjemmeside: menneskeret.dk.

Der planlægges i 2015 afgivet tilsagn på 29,2 mio. kr. til instituttet.

06.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Det Arabiske Initiativ dækker Mellemøsten og Nordafrika og er en integreret del af dansk

udenrigs- og udviklingspolitik. Formålet er at støtte reform- og demokratiseringsprocesser i
Mellemøsten og Nordafrika (MENA) samt fremme dialog, forståelse og samarbejde mellem
Danmark og MENA-regionen.

Det Arabiske Initiativ er en langsigtet og robust indsats med følgende tematiske prioriteringer:
i) menneskerettigheder, frihed og god regeringsførelse, ii) styrkelse af kvinders muligheder og
deltagelse i samfundslivet og ligestilling mellem kønnene, iii) etablering af videnssamfund og iv)
økonomisk vækst og jobskabelse. Indsatserne kan som udgangspunkt inkludere partnere fra hele

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Midler finansieret over § 06.32.08.80 ...............  170,0 295,0 205,0 225,0 145,0
Midler finansieret over § 06.11.15.40. .............. 21,6 21,8 21,8 21,8
Midler finansieret over § 12.23.01.50 ............... 69,4 70,8 70,8 70,8 70,8

I alt ..................................................................... 261,0 387,6 297,6 317,6 215,8

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Rets- og sikkerhedsindsatster i Afghanistan 40 120 35 55 80
Sahel ........................................................... 35 40 10 5
Syrien ......................................................... 80 80 80
Andet .......................................................... 8 40 80 85 65
Afrikas Horn/Østafrika .............................. 7
Afghanistan-Pakistan regionen..................
Vestafrika pirateribekæmpelse .................. 15

I alt ............................................................ 90 295 205 225 145
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Mellemøsten og Nordafrika, mens landespecifikke indsatser fokuseres på Egypten, Jordan, Liby-
en, Marokko, Syrien, Tunesien og Yemen.

Det Arabiske Initiativ udmøntes gennem rammelignende partnerskabsaftaler, bilaterale ind-
satser og gennem multilaterale bidrag. Partnerskabsaftalerne består hovedsageligt af regionale
indsatser indenfor de nævnte fire tematiske prioriteringer. De bilaterale og multilaterale indsatser
omfatter direkte demokratistøtte, fremme af økonomisk vækst og jobskabelse samt styrket sam-
arbejde med EU og andre multilaterale institutioner.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - 275,0 275,0 48,0 550,0 -

10. Dansk-arabiske partnerskabsafta-
 ler
 Udgift ................................................... - - 103,0 104,0 - 278,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - - 103,0 104,0 - 278,0 -

20. Øvrige indsatser
 Udgift ................................................... - - 172,0 171,0 48,0 272,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - - 172,0 171,0 48,0 272,0 -

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler
I overensstemmelse med Strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016 har Uden-

rigsministeriet indgået 11 flerårige partnerskabsaftaler med danske organisationer. Formålet med
aftalerne er at styrke initiativets strategiske fokus ved at give partnerne et længere planlæg-
ningsperspektiv til gengæld for, at partnerne leverer og dokumenterer resultater i forhold til pri-
oriteterne og landefokus. Aftalerne er genstand for dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der
særligt fokuseres på organisationernes evne til at dokumentere resultater.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under partnerskabsaftalerne
er beskrevet i organisationernes arbejdsplaner, der er genstand for årlige forhandlinger, ligesom
der afholdes årlige konsultationer på baggrund af organisationens resultatberetning.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Danmission, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk In-
dustri, DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur, Euro-Mediterranean Human Rights Network og
Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights' Defenders, Institut for Menneske-
rettigheder, International Media Support, Kvinderådet i samarbejde med Landsorganisationen for
Kvindekrisecentre (LOKK) og Dannerhuset, KVINFO, Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAid
Denmark og Ulandssekretariatet LO/FTF.

Danmissions indsats har som mål, i tæt samarbejde med Danske Kirkers Råd og Dansk-
Muslimsk Fællesråd, at fremme interkulturel og interreligiøs dialog og forståelse i MENA-regi-
onen samt mellem Danmark og den arabiske verden. Der inddrages en bred vifte af samarbejds-
partnere med forskellige værdigrundlag. Indsatserne omfatter et tæt samarbejde med større og
anerkendte lokale dialogorienterede religiøse ledere og organisationer i Mellemøsten og Nord-
afrika.

Dansk Ungdoms Fællesråds indsats har som mål at bidrage til, at ungdomsorganisationerne
bliver til potentielle platforme for en demokratisk udvikling i MENA-regionen samt øge unges
indflydelse på reformprocesser gennem styrket kapacitet på fortalerområdet. Dansk Ungdoms
Fællesråd har en minipulje til rådighed, hvorfra dets medlemmer kan søge projektmidler.

Dansk Industris indsats har som mål at fremme social dialog på arbejdsmarkedet og under-
støtte udviklingen af vidensbaserede økonomier og et stabilt forretningsmiljø i MENA regionen
gennem øget regionalt samarbejde mellem erhvervsorganisationer. Den sociale dialog på ar-
bejdsmarkedet omfatter et tæt samarbejde med Dansk Industri - Organisationen for Erhvervslivet
og lokale arbejdsmarkedsinstitutioner.
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DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur har med deres indsats som mål at bekæmpe tortur, re-
habilitere torturofre samt monitorere og dokumentere torturtilfælde i MENA-regionen. Derudover
fokuserer DIGNITY på reformer af retssystemet, herunder mulighed for at klage over tortur og
umenneskelig behandling, sikring af ordentlige forhold i fængsler og detentioner samt retfærdig
og gennemsigtig rettergang.

Euro-Mediterranean Human Rights Network og Euro-Mediterranean Foundation of Support
to Human Rights' Defenders har med deres indsats som mål at fremme menneskerettigheder og
demokratiske reformer i den mellemøstlige region herunder fremme af menneskerettigheds- og
civilsamfundsdimensionen af EU's naboskabspolitik i forhold til Sydmiddelhavspartnerne. Lige-
ledes er målet at støtte kapacitetsopbygning af civilsamfundet og styrke samarbejde og udveksling
mellem de enkelte civilsamfundsorganisationer inden for menneskerettighedsområdet samt at
støtte menneskerettighedsforkæmperes arbejde i MENA-regionen.

Institut for Menneskerettigheder har med deres indsats som mål at fremme samarbejde om
menneskerettigheder og retsstatsprincipper blandt civilsamfundsorganisationer og nationale men-
neskerettighedsinstitutioner i MENA-regionen og Danmark med henblik på at etablere et funda-
ment for en bæredygtig og stabil samfundsudvikling.

International Media Supports indsats har som mål at fremme samarbejde om medieudvikling
og mediereform i Mellemøsten og Nordafrika med henblik på at styrke frie medier, undersøgende
journalistik, dokumentarfilm og mediemonitorering samt professionelt samarbejde mellem me-
dieaktører i MENA-regionen og Danmark.

Kvinderådets indsats har som mål, i tæt partnerskab med Landsorganisationen af Kvindekri-
secentre (LOKK) og Danner, at bidrage til at styrke bekæmpelsen af vold mod kvinder i ME-
NA-regionen. Gennem et tæt samarbejde med lokale partnere vil Kvinderådet, LOKK og Danner
både styrke forebyggende indsatser og bidrage til at styrke lokale kvindekrisecentres modtagelse
af voldsramte kvinder.

KVINFO's indsats har som mål at fremme kvinders rettigheder, øge kvinders deltagelse i
samfundet, fremme lige rettigheder mellem mænd og kvinder samt vidensdeling, forskning og
dokumentation af kvinders rettigheder i MENA-regionen. Ligeledes bidrager KVINFO med at
styrke den dansk-arabiske debat og dialog om fælles udfordringer i forhold til kønsspørgsmål og
kvinders rettigheder. KVINFO har en minipulje til rådighed, hvorfra alle organisationer kan søge
projektmidler til partnerskabsprojekter.

Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAid Denmark har med deres indsats som mål at styrke ka-
paciteten hos uorganiserede unge og uformelle ungdomsgrupper i civilsamfundet i MENA-regi-
onen gennem at udvikle kapacitet og kompetencer blandt unge til at engagere sig i og blive for-
talere for en udvikling med fokus på demokrati og lige rettigheder for alle og på den måde at få
indflydelse på sociale og politiske processer. Mellemfolkeligt Samvirkes indsats omfatter en mi-
nipulje, hvorfra alle organisationer kan søge til partnerskabsprojekter.

Ulandssekretariatet LO/FTF har med deres indsats som mål at fremme social dialog på ar-
bejdsmarkedet og udviklingen af demokratiske fagforeninger i MENA-regionen. Den sociale
dialog på arbejdsmarkedet omfatter et tæt samarbejde med DI - Organisationen for Erhvervslivet
og lokale arbejdsmarkedsinstitutioner.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 134,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at en omlægning af Det Arabiske Initiativ fra etårige til toårige tilsagn er rullet tilbage som led
| i Aftale om finansloven for 2015. Der var med forslag til finanslov for 2015 lagt op til denne
| omlægning til toårige tilsagn, hvorfor der var budgetteret 502 mio. kr. i 2015 for en toårig peri-
| ode. De strategiske partnerskabsaftaler tilpasses som følge heraf.
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| Aktivitetsoversigt: Tilsagn

20. Øvrige indsatser
I overensstemmelse med Strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016 omfatter

øvrige indsatser direkte demokratistøtte, fremme af økonomisk vækst og jobskabelse samt styr-
kelse af samarbejdet med EU og andre multilaterale institutioner, bl.a. gennem sekundering af
nationale eksperter. Hertil kommer støtte til Dansk-Egyptisk Dialog Institut (DEDI) i Kairo med
henblik på at fremme dansk-arabisk og europæisk-arabisk dialog og samarbejde. Endelig omfatter
kontoen støtte til faglige rådgiverkontorer i henholdsvis Jordan, Tunesien og Yemen. De faglige
rådgiverkontorers formål er faglig rådgivning af myndigheder og partnerorganisationer, herunder
dialog og identifikation af reformåbninger og støtte af programgennemførelse.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 93,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at en omlægning af Det Arabiske Initiativ fra etårige til toårige tilsagn er rullet tilbage som led
| i Aftale og finansloven for 2015. Der var med forslag til finanslov for 2015 lagt op til denne
| omlægning til toårige tilsagn, hvorfor der var budgetteret 502 mio. kr. i 2015 for en toårig peri-
| ode. De øvrige indsatser under Det Arabiske Initiativ tilpasses dermed, så der i 2015 afsættes 171
| mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Det danske Naboskabsprogram omfatter EU's naboer mod øst og sydøst. En ny strategi for

Naboskabsprogrammet 2013-2017 blev lanceret primo 2013. Strategien omfatter en koncentration
i landekredsen samt en tematisk fokusering i overensstemmelse med nationale behov, danske
udviklingspolitiske prioriteter og ressourcer til gennemførelse af programmet. Der fokuseres på
to hovedmålsætninger; i) menneskerettigheder og demokrati, herunder god regeringsførelse,
konfliktløsning og fredsskabelse, ligestilling mellem kønnene, mindretalsrettigheder, oprindelige
folks rettigheder samt styrkelse af civilsamfundet og uafhængige medier og ii) bæredygtig og
inklusiv økonomisk udvikling, herunder udvikling af den private sektor med henblik på at fremme
bæredygtig vækst, kompetenceudvikling, jobskabelse, energieffektivitet og grøn teknologi.

Større programmer identificeres løbende i tæt samarbejde med modtagerne og med ud-
gangspunkt i landenes egne strategier og udviklingspolitiske målsætninger. Naboskabsprogram-
met gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større programmer, der suppleres
med mere fleksible indsatser (projekter), hvilket giver mulighed for hurtig respons, når den ak-
tuelle politiske udvikling i modtagerlandene tilsiger dette.

| Mio. kr.

| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018

| Danmission .................................................| 4| 8
| Dansk Ungdoms Fællesråd........................| 34| 34
| Dansk Industri............................................| 5| 12
| Dignity Dansk Institut mod Tortur ...........| 18| 26
| Euro-Mediterranean Human Rights Network
| og Euro-Mediterranean Foundation of Support
| to Human Rights' Defenders ....................| 18
| Institut for Menneskerettigheder ...............| 12| 10| 20
| International Media Support......................| 29| 29| 58
| Kvinderådet ................................................| 4| 8
| KVINFO .....................................................| 23| 23| 46
| Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAID DK| 16| 32
| Ulandssekretariatet LO/FTF ......................| 16

| I alt ............................................................| 103| 104| 278
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 196,0 206,5 200,0 230,0 200,0 200,0 200,0

10. Programindsatser
Udgift ................................................... 145,1 139,4 160,0 190,0 160,0 160,0 160,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 145,1 139,4 160,0 190,0 160,0 160,0 160,0

20. Øvrige indsatser
Udgift ................................................... 51,0 67,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 51,0 67,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2

I alt .................................................................................................................................. 0,2

10. Programindsatser
Menneskerettigheder, retssektor og støtte til anti-korruption Ukraine: Der planlægges indgået

et tilsagn på 60 mio. kr. i 2015. I samarbejde med Europarådet undersøges muligheden for at
støtte gennemførelse af reformer og kapacitetsudvikling inden for bl.a. retsvæsenet. Mulighederne
for at styrke bl.a. ombudsmandsinstitutionens evne til at monitorere grundlæggende menneske-
rettigheder, fremme god forvaltning og styrke samarbejde med civilsamfundet vil desuden blive
undersøgt. Støtte til fremme af antikorruption vil ligeledes have prioritet.

Investeringsfacilitet for Ukraine: I samarbejde med Investeringsfonden for Udviklingslande
(IFU) planlægges en særlig investeringsfacilitet for Ukraine, der skal bidrage til fremme af vækst
og beskæftigelse og involvering af især små og mellemstore virksomheder i Ukraine. Facilitetens
investeringer vil skulle understøtte danske virksomheders investeringer og eksportinteresser.
Ukraine faciliteten vil blive administreret af IFU. Der planlægges et tilsagn i 2015 på 30 mio.
kr. Initiativet er en del af Aftale om en vækstpakke af juni 2014..

Demokratiprogrammer i Kosovo, Georgien og/eller Hviderusland: Der planlægges samlet
tilsagn på 50 mio. kr. til fortsat styrkelse af demokrati og god regeringsførelse. Baseret på erfa-
ringerne fra hidtidig støtte og henset til et fortsat stort behov iværksættes en indsats, som samti-

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.12
Tilsagn inkluderer
tilbageførsler af til-
sagn fra de nedlagte
konti §

06.11.19.10. Almindelig virksomhed, § 06.11.19.15. Freds- og stabi-
litetsfremmende indsatser på Balkan, § 06.11.19.30. Naboskabsinds-
atser i lande, der er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af
udviklingsbistand og § 06.11.19.40. Naboskabsindsatser i lande, der
ikke er omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklings-
bistand.

BV 2.10.5 Af kontoen kan der, med henblik på bistandsrelevante indsatser i for-
hold til EU's naboer mod øst og sydøst, afholdes udgifter til sekunde-
ring af eksperter og rådgivere i bl.a. internationale organisationer og
centrale offentlige institutioner.
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digt understøtter landenes generelle bestræbelser på at opfylde EU's standarder indenfor god re-
geringsførelse og demokrati. Der vil især blive lagt vægt på at underbygge offentlige institutioners
kapacitet til at levere en bedre og mere transparent service til borgere og virksomheder, ikke
mindst på kommunalt niveau. Det vurderes hvorledes programmerne kan fremme offentlige -
private partnerskaber inden for udvalgte områder (f.eks. miljø og energi) samt understøtte erfa-
ringsudveksling mellem offentlige/private institutioner og EU/danske institutioner. Støtte til Om-
budsmandens institutioner og valgkommissioner undersøges som mulige supplerende indsatser.

Fremme af energieffektivitet, alternativ energi og grøn vækst i naboskabsregionen og særligt
i Ukraine, Moldova og Georgien: Der planlægges et tilsagn på 50 mio. kr. til fremme af inve-
steringer inden for energieffektivitet og alternative energiløsninger i naboskabsregionen og særligt
i Ukraine, Moldova og Georgien. Med henblik på at understøtte en bæredygtig og inklusiv øko-
nomisk vækst i regionen, mindske og diversificere afhængigheden og reducere udledning af
drivhusgasser undersøges og igangsættes blandt andet nationale initiativer i form af teknisk råd-
givning, erfaringsudveksling og kapacitetsudvikling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

20. Øvrige indsatser
Udover de større programindsatser ydes der støtte til sekundering og deltagelse i EU's twin-

ning program. Sekundering følger Naboskabsprogrammets generelle prioriteter og omfatter EU's
nabolande i øst og sydøst samt i Centralasien. Hertil kommer støtte til tværgående og fleksible
aktiviteter og initiativer i forbindelse med pludseligt opståede konflikter, eller hvor der opstår nye
politiske muligheder eller eksisterer særlige behov, som kræver fleksibel og umiddelbar støtte.

Kontoen er en rammebevilling

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
Dette aktivitetsområde omfatter den del af den bilaterale bistand, der ydes fortrinsvis gennem

danske civilsamfundsorganisationer.
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-

heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)

Under denne konto afholdes udgifter til at understøtte gennemførelsen af politikken for dansk
støtte til civilsamfundet i udviklingslandene. Politikken har som overordnet mål at bidrage til
udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund i udviklingslandene og forhol-
der sig bl.a. til rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde, fattigdomsbekæmpelse gennem
en rettighedsbaseret tilgang samt civilsamfundets rolle i forhold til de globale udviklingsmål og
de internationale erklæringer om bistandseffektivitet. Hertil kommer de særlige vilkår, der gælder

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Menneskerettigheder mv. Ukraine ............ 60
Investeringsfacilitet for Ukraine................ 30
Demokrati i Kosovo, Georgien, Hviderusland 50
Energi mv. Ukraine, Moldova, Georgien . 50
Privatsektorudvikling ................................. 80
Demokratiprogram ..................................... 30
Energieffektivisering .................................. 50
Uallokerede midler .................................... 160 160 160

I alt ............................................................ 160 190 160 160 160
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i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund, samt behovet for at dokumentere
resultaterne af bistanden. De danske folkelige organisationer spiller en central rolle i gennemfø-
relsen af strategien. Udenrigsministeriet vil fremadrettet arbejde for mere direkte støtte til folke-
lige organisationer i Syd. Forudsætningerne for anvendelsen af civilsamfundsbevillingen er nær-
mere beskrevet nedenfor. Bistanden omfatter støtte til grupper og repræsentanter for fattige og
udsatte i civilsamfundet i udviklingslandene. Bistanden ydes i form af støtte til fortalervirksomhed
og kapacitetsopbygning og under særlige omstændigheder til levering af begrænsede strategiske
serviceydelser til facilitering heraf. Civilsamfundssamarbejdet er tidligere blevet gennemført som
støtte under rammeaftaler med større danske organisationer, støtte i form af tilskud til programmer
og større enkeltprojekter samt støtte under forskellige puljeordninger. Med henblik på at opnå
mere strategiske og effektive partnerskaber med danske folkelige organisationer har Udenrigs-
ministeriet fra 2013 indgået rammeaftaler med relevante organisationer, som har haft flerårige
programmer. Denne proces forventes tilendebragt i 2015. Endvidere har Udenrigsministeriet fra
2013 afviklet ansøgningsrunden for enkeltprojekter, hvorefter ansøgninger om enkeltprojekter
stiles primært til Civilsamfund i Udvikling (CISU - tidligere Projektrådgivningen) og andre puljer.
Puljeordninger vil fortsat blive administreret af Udenrigsministeriet over § 06.33.01.12. Pulje-
ordninger og netværk. Over kontoen ydes der endvidere støtte til organisationernes oplysnings-
aktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 3 pct. af de bevilligede program- og pro-
jektudgifter. Som led i støtten yder Udenrigsministeriet et administrationsvederlag til den udfø-
rende organisation til aktiviteternes gennemførelse. Vederlaget kan ikke overstige 7 pct. af støtten
(ekskl. vederlaget), og den konkrete anvendelse skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da
beløbet antages at indgå i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 997,2 986,3 1.083,0 1.103,0 1.103,0 1.103,0 1.103,0

10. Rammeaftaler
Udgift ................................................... 545,0 717,0 782,0 808,0 808,0 808,0 808,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 545,0 717,0 782,0 808,0 808,0 808,0 808,0

11. Strategiske Initiativer
Udgift ................................................... 232,2 30,7 61,0 53,0 53,0 53,0 53,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 232,2 31,0 61,0 53,0 53,0 53,0 53,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,3 - - - - -

12. Puljeordninger og netværk
Udgift ................................................... 220,0 238,6 240,0 242,0 242,0 242,0 242,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 220,0 238,6 240,0 242,0 242,0 242,0 242,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,6

I alt .................................................................................................................................. 4,6
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10. Rammeaftaler
Danske folkelige organisationer, der har indgået rammeaftaler med Udenrigsministeriet, kan

ud fra egne visioner og målsætninger udvikle langsigtede, strategisk tilrettelagte programmer i
samarbejde med deres partnere i udviklingslandene i overensstemmelse med de til enhver tid
gældende danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier. Rammeorganisationerne identi-
ficerer og gennemfører aktiviteter med partnere (herunder valg af samarbejdslande, projekttyper
og målgrupper) inden for nærmere angivne retningslinjer for budgettering, rapportering og regn-
skabsaflæggelse. Som led i Udenrigsministeriets tilsyn foretages der løbende vurderinger og
analyser af de pågældende organisationer og deres aktiviteter på landeniveau, herunder med
henblik på at vurdere organisationernes evne til at dokumentere resultater og som grundlag for
bl.a. fastlæggelse af niveauet for de årlige tilsagnsrammer. Der er tidligere indgået rammeaftaler
med MS ActionAid Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, IBIS, Røde Kors i Danmark, Red Barnet
og CARE Danmark. Udenrigsministeriet har fra 2013 indgået rammeaftaler med ADRA Dan-
mark, Danske Handicaporganisationer, 3F - Fagligt Fælles Forbund, Ulandssekretariatet og Ver-
dens Skove og har fra 2014 udvidet kredsen til at omfatte Caritas Danmark, Danmission, Sex og
Samfund samt Vedvarende Energi. I 2015 planlægges indgået rammeaftaler med Ghana Ven-
skabsgrupperne og WWF Verdensnaturfonden Danmark.

Egenfinansieringskravet er fra og med 2013 med mulighed for en treårs indfasning øget fra
10 pct. til 20 pct., men er sammensat mere fleksibelt. Minimum 5 pct. af tilskuddet til program-
og projektaktiviteter skal fortsat udgøres af bidrag fra kontante midler rejst i Danmark. Op til 15
pct. af egenfinansieringskravet på 20 pct. kan udgøres af midler fra andre donorer eller fra orga-
nisationernes internationale alliancepartnere. De folkelige organisationer vil kunne anvende dele
af de midler, som de modtager under rammeaftalerne, til EU samfinansiering.

MS ActionAid Denmark (MS/AA DK) er en del af alliancen ActionAid International, og har
som mål at fremme mellemfolkelig forståelse og solidaritet med henblik på bæredygtig global
udvikling. MS/AA DK's udviklingsarbejde tager udgangspunkt i partnerskaber med organisationer
i udviklingslande og baseres på landestrategier, der fokuserer på fremme af demokratisk udvik-
ling.

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrup-
per samt at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres
marginalisering. Dette gøres gennem langsigtet udviklingsbistand og humanitær nødhjælp. FKN
arbejder både gennem Action by Churches Together og bilateralt i samarbejde med lokale kirker,
kirkeråd og civilsamfundsorganisationer.

IBIS har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civilsamfundene
i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders lige adgang
til uddannelse, indflydelse og ressourcer. IBIS er tilknyttet Alliance 2015, der er et netværk af
fremtrædende organisationer på udviklingsområdet med base i Europa.

 Røde Kors i Danmark (RK) har som mål at støtte nationale Røde Kors og Halvmåne sel-
skabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at
modstå katastrofer og andre omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partner-
skaber primært inden for sundhed og katastrofeforebyggelse. RK's partnerskaber fokuseres særligt
i fattige lande med højt sårbarhedsniveau.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder
for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Ret-
tigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet
er medlem af den internationale sammenslutning, Save the Children, der er en af verdens største
børnerettighedsorganisationer.

CARE Danmark har som mål at støtte den fattige og marginaliserede landbefolknings kapa-
citet til at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling. Dette sker gennem bæredygtige
landbrugs- og naturressourceforvaltningstiltag og tilpasning til klimaforandringerne med særlig
vægt på kvinder og etniske minoriteter. CARE Danmark arbejder på landeniveau bl.a. gennem
CARE International.
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Ulandssekretariatet har som mål at fremme arbejdstagerrettigheder, anstændigt arbejde, social
dialog, sociale sikringsordninger og jobskabelse. Arbejdet tager afsæt i den danske fagbevægelses
værdigrundlag og dets nationale og globale netværk. Organisationen yder rådgivning og træning
inden for social dialog, forhandling, arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder samt udvikling af
læseplaner for erhvervsuddannelser.

ADRA Danmark har udvikling af et stærkt civilsamfund som overordnet mål for alle indsatser.
Dette sker gennem mobilisering samt kapacitetsudvikling af partnere og målgrupper med henblik
på rettighedsbaseret fortalervirksomhed primært med afsæt i problemstillinger i relation til sund-
hed, uddannelse og landbrug og med særligt fokus på kvinder, unge og marginaliserede grupper.

3F - Fagligt Fælles Forbund har som mål at bidrage til en mere retfærdig, social og bære-
dygtig udvikling. Herunder skal fred og sikkerhed, demokrati og sundhed fremmes med respekt
for grundlæggende rettigheder. 3F's udviklingsarbejde fokuserer på organisationsudvikling af
fagforeninger, social dialog og fortalervirksomhed, arbejdsmiljø og arbejdstagerrettigheder.

Caritas Danmark har som mål for udviklingsarbejdet at sætte fattige og marginaliserede
mennesker i stand til at forbedre deres levevilkår og få indflydelse på egen fremtid. Dette sker
gennem støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundet og til udvikling af smålandbrug.

Verdens Skove har som mål at skabe handlemuligheder for folk, der gerne vil bevare og
fremme verdens skove. Organisationens udviklingsmål omfatter skovbevarelse, udøvelse af indi-
viduelle og kollektive rettigheder, reduktion af fattigdom samt forebyggelse af og tilpasning til
klimaforandringer. Målgruppen er lokalbefolkningen i og omkring tropiske regnskove.

Danmission (DM) har som mål at styrke civilsamfundet i udviklingslandene. DM's udvik-
lingsarbejde tager udgangspunkt i at skabe dialog og fredelig sameksistens mellem mennesker
af forskellig tro og at bekæmpe fattigdom med fokus på sundhedsarbejde, udvikling af lokal-
samfund samt uddannelse af børn og unge.

Sex og Samfund kæmper for seksuelle og reproduktive rettigheder og arbejder for at styrke
den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel sundhed,
prævention og abort. Foreningen er fortaler for alles ret til oplysninger og sundhedsydelser i re-
lation til seksualitet, graviditet og fødsel.

Vedvarende Energi (VE) har som mål at bidrage til en verden med bæredygtig energiforsyning
baseret på vedvarende energi og lokale CO2-neutrale ressourcer med et folkeligt ejerskab. VE
fokuserer særligt på de underprivilegeredes adgang til rene, billige og bæredygtige energires-
sourcer, samt at de får medbestemmelse i miljø- og klimaforhold, der har indflydelse på deres
levevilkår.

Danske Handicaporganisationer har som mål at arbejde for et inkluderende samfund, hvor
personer med handicap i udviklingslandene kan leve et værdigt liv og udnytte deres rettigheder
i overensstemmelse med FN's Handicapkonvention. Dette sker blandt andet gennem bedre og
mere effektiv repræsentation i handicapparaplyorganisationer.

WWF Verdensnaturfonden Danmark har som mål at bidrage til udviklingen af inkluderende
grønne økonomier, som vil reducere miljødegradering, fattigdom og ulighed. Organisationen fo-
kuserer særligt på bæredygtig produktion indenfor skov, fiskeri/akvakultur og energi og på at
styrke civilsamfundet til at påvirke og samarbejde med myndigheder og den private sektor i
gennemførelsen af konkrete grønne udviklingstiltag. 

Ghana Venskabsgrupperne (GV) har som mål at bidrage til et demokratisk og retfærdigt
Ghana, hvor alle borgere har indflydelse på politiske processer og mere ligelig fordeling af res-
sourcerne. GV har særligt fokus på at støtte civilsamfundsorganisationer i at sikre adgang til
kvalitetsgrunduddannelse, styrke unges rettigheder og muligheder samt at sikre fødevaresikkerhed
og bedre indkomstgrundlag for marginaliserede grupper.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. Strategiske Initiativer
 Under denne konto afholdes udgifter til særlige strategiske initiativer inden for civilsam-

fundsområdet, herunder til f.eks. pilotaktiviteter, der iværksættes med henblik på at afprøve nye
samarbejdsformer med partnere, samt eventuelle udgifter i forbindelse med omlægning af støtten
til de danske folkelige organisationer. Der kan endvidere ydes støtte til, at de danske folkelige
organisationer udsender frivillige i perioder mhp. at disse kan indgå i oplysningsaktiviteter i
Danmark. Udsendelse af frivillige skal knytte an til organisationernes udviklingsarbejde. Der vil
være tale om en del egenfinansiering fra de frivillige, mens der fra de afsatte midler kan afholdes
udgifter til træning samt tilskud til kost og logi.  

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk
Over kontoen finansieres puljeordninger gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) og para-

plyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
(DMR-U) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt renoverings- og forsendelsesordningen
og fagligt netværksarbejde. De nævnte organisationer har beføjelse til at bevilge midler videre
efter ansøgning som beskrevet nedenfor. Ordningerne er baseret på aftaler med Udenrigsmini-
steriet, der nøje stipulerer organisationernes forpligtigelse til at følge dansk forvaltningsret og de
til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af ministeriet.

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af ca. 280 organisationer i Danmark.
Der ydes tilskud til den rådgivning, CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisationer,
med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forberede og gennemføre konkrete udviklings-
aktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en projektpulje til fordeling
til et bredt udsnit af danske folkelige organisationer. Udenrigsministeriet har fra 2013 nedlagt sin
ansøgningsrunde for enkeltprojekter, hvorefter ansøgninger om enkeltprojekter og programmer
skal stiles til CISU. CISU har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over 5 mio. kr.
vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Organisationer, der kan søge støtte
gennem puljeordninger med DUF og DMR-U, kan alene søge støtte hos CISU til aktiviteter over
1 mio. kr.

Puljeordninger med paraplyorganisationer er aftaler mellem Udenrigsministeriet og hen-
holdsvis DUF, DMR-U og DH om støtte til udviklingsprojekter og udsendelse af personel og
frivillige. Under aftalerne med DUF og DMR-U kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes
aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere an-

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

MS ActionAid Denmark ........................... 149 149 149 149 149
Folkekirkens Nødhjælp.............................. 123 123 123 123 123
Ulandsorganisationen IBIS........................ 121 121 121 121 121
Dansk Røde Kors....................................... 78 78 78 78 78
Red Barnet ................................................. 56 56 56 56 56
CARE Danmark......................................... 48 48 48 48 48
Ulandssekretariatet ..................................... 45 45 45 45 45
ADRA Danmark ........................................ 37 37 37 37 37
3F - Fagligt Fælles Forbund ..................... 35 35 35 35 35
Caritas Danmark ........................................ 29 29 29 29 29
Verdens Skove ........................................... 15 15 15 15 15
Danmission ................................................. 14 14 14 14 14
Sex og Samfund......................................... 12 12 12 12 12
Vedvarende Energi .................................... 10 10 10 10 10
Danske Handicaporganisationer ................ 10 10 10 10 10
WWF Verdensnaturfonden Danmark........ 15 15 15 15
Ghana Venskabsgrupperne ........................ 11 11 11 11

I alt ............................................................ 782 808 808 808 808
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modning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af samarbejdsformer
og pilotprojekter med partnere i udviklingslande. En del af puljeordningen med DMR-U bliver
anvendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som
udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter og som
ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i
henhold til særlige retningslinjer. Som led i omlægningen af udviklingsbistanden til de danske
folkelige organisationer har DH fra 2013 fået udvidet sin pulje til at dække enkeltprojekter og
programmer udført af DH's medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerne kan således ikke
længere ansøge om projekter gennem CISU. DH har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Be-
villinger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der fra 2013 administreres af DMR-U, yder støtte til
private danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr
indsamlet i Danmark til brug for partnere i udviklingslandene.

Fagligt netværksarbejde bidrager til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige om-
råder i det danske civilsamfundsmiljø. Netværksarbejdet giver endvidere mulighed for udvikling
og afprøvning af nye tilgange til udvikling. NGO Forum administrerer en netværkspulje med
skiftende formandskab blandt medlemsorganisationerne. Concord Danmark er et netværk af dan-
ske udviklingsorganisationer, som søger at fremme en retfærdig og effektiv udviklingspolitik i
EU til fordel for udviklingen i verdens fattigste lande og sikre en mere aktiv deltagelse fra ci-
vilsamfundet i EU's udviklingsarbejde. NGO Forum og Concord Danmark arbejder på at blive
sammensluttet, og støtten forventes videreført i regi af den nye sammensluttede organisation.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

06.34. Miljø- og klimabistand
Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for miljø, klima, energi og ressourceeffekti-

visering. I tråd med prioriteterne i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) vil Dan-
mark bistå udviklingslandene med at fremme en bæredygtig og inklusiv grøn vækst, hvori der
tages særlige hensyn til behovet for fattigdomsreduktion, social udvikling og fremme af beskæf-
tigelse samt miljømæssig bæredygtighed, herunder strategier, der begrænser CO2-udledninger,
klimatilpasning og energisikkerhed. Aktivitetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale
indsatser.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Dansk Missionsråds Udviklingsafd........... 18 18 18 18 18
Danske Handicaporganisationer ................ 42 42 42 42 42
Dansk Ungdoms Fællesråd........................ 11 11 11 11 11
Civilsamfund i Udvikling.......................... 150 150 150 150 150
Renovering og forsendelse ........................ 10 12 12 12 12
Fagligt netværksarbejde (NGO Forum og Con-
cord Danmark) ........................................... 9 9 9 9 9

I alt ............................................................ 240 242 242 242 242
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06.34.01. Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. (Reservationsbev.)
Under kontoen afholdes udgifter til indsatser, der bredt beskæftiger sig med den miljømæs-

sige side af bæredygtig udvikling. Integreringen af klimahensynet er et væsentligt element i dansk
udviklingspolitik. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således en bredere inte-
greret klimaindsats i udviklingssamarbejdet generelt, herunder et fokus på bl.a. bæredygtig energi
og naturressourceforvaltning. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser, Dan-
marks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder opfølgning på FN Rio+20 kon-
ferencen om bæredygtig udvikling, Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram
(UNEP), ozonfonden samt bidrag til andre internationale organisationer inden for miljø, energi,
klima og bæredygtig udvikling, herunder til aktiviteter på området udført i udviklingslande af
private organisationer. Bidrag til Klimainvesteringsfonden, som blev oprettet i 2012, afholdes li-
geledes under denne hovedkonto. Endelig videreføres den i 2008 oprettede klimapulje, der ud-
møntes som en integreret del af den øvrige danske miljø- og klimaindsats. Indsatserne under
nærværende hovedkonto supplerer således en bredere, integreret klimaindsats i udviklingssamar-
bejdet generelt. Aktiviteterne under nærværende område skal ses i sammenhæng med bilaterale
programmer, der beskæftiger sig med naturressourceforvaltning i prioritetslandene og af indsat-
serne under erhvervsfremmeinstrumenterne, herunder Klimainvesteringsfonden. De samlede
multilaterale og bilaterale aktiviteter koordineres tæt med henblik på at levere synlige resultater
og effektivitet i den samlede danske indsats.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 709,5 739,7 1.097,0 652,0 331,0 202,0 685,0

20. Bilaterale miljøindsatser
Udgift ................................................... -28,2 -75,2 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -28,2 -75,2 - - - - -

30. Klimainvesteringsfonden
Udgift ................................................... 50,0 50,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 50,0 50,0 - - - - -

40. Den Internationale Naturbeva-
 ringssammenslutning (IUCN)

Udgift ................................................... - - - - 50,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - - 50,0 - -

50. FN's Miljøprogram (UNEP)
Udgift ................................................... -9,9 84,8 - - 90,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -9,9 84,8 - - 90,0 - -

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)
 Udgift ................................................... - - 400,0 - - - 450,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - - 400,0 - - - 450,0

70. Klimapulje
Udgift ................................................... 470,4 481,2 475,0 475,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 470,4 481,2 475,0 475,0 - - -

80. Øvrige miljøbidrag
Udgift ................................................... 207,0 199,0 222,0 154,0 191,0 202,0 212,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 207,0 199,0 222,0 154,0 191,0 202,0 212,0
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90. Ozonfonden
 Udgift ................................................... 20,2 - - 23,0 - - 23,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 20,2 - - 23,0 - - 23,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2

I alt .................................................................................................................................. 0,2

20. Bilaterale miljøindsatser
Tilsagn til bilateral og regional miljøbistand budgetteres fremover over § 06.32.01. Udvik-

lingslande i Afrika, § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika eller over § 06.34.01.80.
Øvrige miljøbidrag.

30. Klimainvesteringsfonden
Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af nødvendige

klimainvesteringer i udviklingslande blev der i 2012 oprettet en klimainvesteringsfond, der ad-
ministreres af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Klimainvesteringsfonden skal via
investeringer og rådgivning bistå virksomheder med klimainvesteringer i udviklingslande. Staten
har i 2012-2013 bidraget med i alt 275 mio. kr. til fonden. Herudover har IFU bidraget med 250
mio. kr. og institutionelle investorer med 875 mio. kr., hvorefter Klimainvesteringsfonden samlet
råder over ca. 1,4 mia. kr.

40. Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN)
Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN) er en international paraplyorga-

nisation for naturbevarelse med en bred medlemskreds bestående af statslige og private organi-
sation fra i alt 170 lande. IUCN's mandat er at gennemføre indsatser for naturbevarelse under
hensyn til bæredygtig miljømæssig, social og økonomisk udvikling. Den danske stat er medlem
af IUCN. Det danske medlemskab af IUCN varetages i samarbejde mellem Naturstyrelsen og
Udenrigsministeriet. Danmark støtter IUCN med midler til at fremme danske prioriteter indenfor
miljø og bæredygtig naturanvendelse. IUCN modtog i 2014 et toårigt kernebidrag. I 2016 for-
ventes afgivet et toårigt tilsagn på 50 mio. kr.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)
UNEP er FN's miljøprogram, som arbejder for at fremme og koordinere internationalt mil-

jøsamarbejde, skabe opmærksomhed om globale miljøspørgsmål samt vurdere og undersøge det
globale miljø. UNEP's aktiviteter finansieres fortrinsvis gennem frivillige bidrag til den globale
miljøfond og i mindre omfang over FN's pålignede budget. Den danske støtte ydes med henblik
på at fremme den danske udviklingspolitik på miljø- og klimaområdet. Danmark har hidtil været
blandt de 10-12 største bidragsydere. I 2013 blev der afgivet et toårigt tilsagn for perioden
2013-2015 på 85 mio. kr. Danmark ønsker med tilsagnet at bidrage til UNEP's arbejde som FN's
ledende autoritet på miljøområdet samt støtte den fortsatte styrkelse af UNEP, der blev besluttet
på Rio+20-konferencen i juni 2012.
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60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)
Den Globale Miljøfacilitet (GEF) er den centrale finansieringsmekanisme for en række glo-

bale miljø- og klimakonventioner og -aftaler. GEF gavefinansierer de ekstraomkostninger, der er
nødvendige for, at udviklingsprojekter kan medfinansiere indsatser til fremme af det globale miljø
på områder som klima, biodiversitet, internationale farvande, forvaltning af jordressourcer og
kemikalier. Støtten ydes inden for rammerne af den danske udviklingsbistand på miljø- og kli-
maområdet. GEF finansieres fortrinsvis af OECD-donorlande. 6. genopfyldning forhandles i 2014.
Størrelsen af Danmarks bidrag beror bl.a. på bidrag fra andre lande og forventes at andrage 435
mio. kr.

70. Klimapulje
Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gen-

nemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de kan forberede sig på
indgåelse og iværksættelse af en ny global klimaaftale. For perioden 2010-2012 udgjorde Kli-
mapuljen det danske bidrag til opstartsfinansiering, jf. Københavnsaftalen fra COP15 i 2009, som
også indeholdt tilsagn fra de industrialiserede lande om inden 2020 at mobilisere klimafinansi-
ering i en størrelsesorden på 100 mia. USD om året (offentlige og private midler). Klimapuljen
i 2015 fastsættes på samme niveau som i 2014, hvor de samlede tilsagn udgjorde 500 mio. kr.
Heraf henføres som udgangspunkt 250 mio. kr. under den fattigdomsorienterede ramme til kli-
maindsatser i fattige og sårbare lande og 250 mio. kr. under den globale ramme til at nedbringe
udledningen af drivhusgasser i de hastigt voksende økonomier blandt udviklingslandene. Forde-
lingen af midlerne mellem de to rammer er dog alene retningsgivende, idet der endnu ikke er taget
stilling til den konkrete udmøntning af klimapuljen i 2015.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har initiativret over halvdelen af midlerne i Klima-
puljen 2015, mens Udenrigsministeriet har initiativret over den anden halvdel. Indsatser finansi-
eret under Klimapuljen vil også komplementere indsatserne under de øvrige konti for miljø- og
klimabistand samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt. Klimapuljen forvaltes som en
integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Størrelsen af Klimapuljen i 2016-18 fastsættes
i forbindelse med de kommende års finanslove. Rammerne for udmøntning af puljen i 2015 af-
tales mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Klima-, Energi- og Byg-
ningsministeriet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

80. Øvrige miljøbidrag
Over kontoen ydes bidrag til internationale miljø-, klima- og energiaktiviteter. Bevillingens

overordnede mål er, at Danmark gennem støtte til multilaterale organisationer fremmer bære-
dygtig udvikling til fordel for det globale miljø og klima. Indsatser under bevillingen komple-
menterer indsatser under de øvrige konti for miljø- og klimabistand og administreres som en in-
tegreret del af det danske udviklingssamarbejde. Bidrag over kontoen udgør tilsagn til interna-
tionale organisationer og institutioner, som arbejder med såvel politikudvikling, herunder op-
følgning på FN's Rio+20 konference, som iværksættelse af konkrete indsatser i udviklingslande
inden for grøn vækst, herunder ressourceeffektivisering. Der er i 2015 afsat ekstra midler til kli-
maindsatser. Derudover gives bidrag til pålignede bidrag til UNFCCC (Kyoto Protokollen) og
UNCCD (Ørkenkonventionen). Endvidere ydes bidrag til aktiviteter i forbindelse med Global
Green Growth Forum (3GF) på 10 mio. kr. i 2015. 3GF's målsætning er at understøtte og de-

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Aktiviteter .................................................. 475 475
Administration ........................................... 25 25

I alt ............................................................ 500 500
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monstrere, hvordan bedre samarbejde mellem virksomheder, investorer og offentlige institutioner
kan bidrage til at realisere det langsigtede potentiale for global grøn vækst, herunder i udvik-
lingslandene. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter for 3GF-sekretariatet finansieres over §
06.32.04.15. Rådgivende enheder.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden
Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til den multilaterale fond,

Ozonfonden, som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overens-
stemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Denne protokol forpligter parterne til at
udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler administreres af
FN's miljøprogram (UNEP). Gennemførelsen af de konkrete projekter foretages af Verdensban-
ken, FN's Udviklingsprogram (UNDP), UNEP og FN's program for industriel udvikling (UNI-
DO). Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Fonden finansieres
af de industrialiserede lande med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bidragsskala.
Det planlægges i 2015 at afgive et treårigt bidrag på ca. 23 mio. kr.

06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed
Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til forsknings-

og oplysningsvirksomhed.
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-

heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskningssamarbejde med inddragelse af

danske partnere, evaluering af udviklingssamarbejdet, afholdelse af seminarer, kurser og konfe-
rencer inden for udviklingssamarbejdet, oplysningsvirksomhed og kulturelt samarbejde.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 228,8 381,9 242,0 361,0 386,0 367,0 231,0

10. Projekter i Danmark
Udgift ................................................... 26,6 107,5 - 20,0 155,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 28,8 107,5 - 20,0 155,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -2,2 0,0 - - - - -

11. Forskningsvirksomhed
Udgift ................................................... 129,0 93,7 155,0 135,0 135,0 135,0 135,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 129,0 95,1 155,0 135,0 135,0 135,0 135,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.10.5. Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at
anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen der vedrører Danidas
Oplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsud-
valgets medlemmer.

  investeringstilskud ......................... - -1,4 - - - - -
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13. Oplysningsvirksomhed
Udgift ................................................... 43,6 40,1 50,0 70,0 60,0 60,0 60,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 43,6 40,1 50,0 70,0 60,0 60,0 60,0

14. Kulturelt samarbejde (CKU)
 Udgift ................................................... - 110,0 - 85,0 - 130,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - 110,0 - 85,0 - 130,0 -

15. Udredningsvirksomhed
 Udgift ................................................... 8,6 7,2 7,0 - 5,0 11,0 5,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 8,8 7,2 7,0 - 5,0 11,0 5,0

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -

17. Seminarer, kurser, konferencer
 mv.

Udgift ................................................... 6,2 5,9 10,0 30,0 10,0 10,0 10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 7,2 5,9 10,0 30,0 10,0 10,0 10,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -1,0 - - - - - -

18. Evaluering
Udgift ................................................... 14,8 17,5 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 17,5 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,8 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -0,6

I alt .................................................................................................................................. -0,6

10. Projekter i Danmark
Formålet med nærværende konto er at opbygge kapacitet inden for forskning, uddannelse og

formidling gennem anvendelsen af danske kompetencer til at støtte etablering af langvarige
partnerskaber mellem institutioner i Danmark og prioritetslandene.

I 2011 blev der givet et toårigt tilsagn til Danske Universiteters fire forskningsplatforme un-
der initativet "Building Stronger Universities in Developing Countries" (BSU), der har til formål
at styrke det langvarige institutionelle samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og
forskningspartnere i prioritetslandene til kapacitetsopbygning bl.a. gennem ph.d.-skoler.

I 2013 blev der afgivet et nyt tilsagn på i alt 100 mio. kr. til fase to for en periode på 2,5
år. Støtten blev samtidig omlagt, så Danske Universiteter ikke længere er Udenrigsministeriets
direkte partner, men partnerskaber indgås med en række universiteter i udvalgte prioritetslande.
Det planlægges i 2016 at afgive et treårigt tilsagn til tredje fase af BSU på i alt 135 mio. kr. I
2012 blev der igangsat et initiativ om at finansiere universitetsophold i Danmark i op til to års
varighed for 30 studerende fra udviklingslande, og der blev afsat i alt 20 mio. kr. til initiativet.
Til videreførelse af initiativet i samarbejde med udvalgte BSU universiteter planlægges afgivet
et toårigt tilsagn i 2015 på 20 mio. kr. dækkende 2015-2016, og i 2016 forventes afgivet endnu
et toårigt tilsagn på 20 mio. kr. dækkende 2017-2018.
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Den daglige administration af forskningsbevillingerne er fra 2008 udlagt til Danida Fellows-
hip Centre (DFC). Det overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne
varetages af Udenrigsministeriet.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. Forskningsvirksomhed
Formålet med kontoen er at styrke forskningskapaciteten i udviklingslandene og skabe ny

viden, som kan afhjælpe udviklingsproblemer.
Støtten til forskning og kapacitetsopbygning ydes til samarbejdsprojekter mellem forsk-

ningsmiljøer i udviklingslandene og i Danmark og til uddannelse af forskere i de danske priori-
tetslande. Tilskud vil kunne ydes til projekter, der kombinerer forskning med kapacitetsopbygning
i prioritetslandene og skal søges i konkurrence efter opslag af forskningsområder eller geografiske
prioritetsområder af særlig interesse for udviklingssamarbejdet.

I 2015 vil der blive taget udgangspunkt i den nye Strategi for Danmarks støtte til Udvik-
lingsforskning (2014). Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) er udpeget af handels-
og udviklingsministeren, og dets sammensætning var indtil 1. april 2014 godkendt af Det Stra-
tegiske Forskningsråd (DSF). Herefter overtog bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond ansva-
ret for godkendelse af FFU's sammensætning samt for godkendelse af opslag og indstillinger fra
FFU. Bevillinger til de indstillede projekter tiltrædes af handels- og udviklingsministeren i hen-
hold til gældende bevillingsregler for udviklingssamarbejdet. Af bevillingen dækkes udgifter til
Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg, annoncering af opslag, honorarer til sagkyndige, ud-
gifter til dialogmøder med forskningsverdenen, udgifter til tværgående analyser, reviews og eva-
lueringer af forskningsprogrammer samt formidlingsaktiviteter.

Et syddrevet forskningssamarbejde (tidligere betegnet pilotsamarbejdet), som blev igangsat i
2008, fortsættes ved en forlængelse af de eksisterende aftaler i Ghana, Tanzania og Nepal. Det
syddrevne forskningssamarbejde er baseret på de pågældende landes egne prioriteringer. Fra 2014
og frem er budgetgrænsen på de syddrevne projekter hævet fra 5 mio. kr. til 10 mio. kr. pr.
forskningsprojekt. Der planlægges indgået tilsagn på 135 mio. kr. i 2015, og der tilstræbes en lige
fordeling mellem nord- og syddrevne projekter.

Den daglige administration af forskningsbevillingerne er i 2008 udlagt til Danida Fellowship
Centre. Tilskud til Danida Fellowship Centerets driftsbudget finansieres over denne konto. Det
overordnede politiske og strategiske ansvar for forskningsbevillingerne varetages af Udenrigsmi-
nisteriet.

13. Oplysningsvirksomhed
Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling, Danidas Rejse-

stipendieordning og Danidas egen oplysningsvirksomhed. Endvidere afholdes udgifter til redak-
tion af Danidas magasin, Udvikling. Bevillingen har til formål at fremme kendskabet til udvik-
lingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklings-
samarbejde. Rejsestipendieordningen støtter rejser til eller fra et udviklingsland, der efterfølgende
resulterer i en eller flere oplysningsaktiviteter. Over kontoen finansieres desuden en særlig indsats
over for undervisningssektoren.

Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 6 i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om
internationalt udviklingssamarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af mid-
lerne under Danidas Oplysningsbevilling. Udvalgets medlemmer udpeges af handels- og udvik-
lingsministeren.

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Danske Forskningsinstitutter ..................... 20 155

I alt ............................................................ 20 155
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I 2015 afsættes yderligere 20 mio. kr. til oplysningsvirksomhed, således at der i 2015 samlet
afsættes 70 mio. kr. til oplysningsvirksomhed.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

14. Kulturelt samarbejde (CKU)
Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution, som bistår Udenrigsmi-

nisteriet og relevante danske ambassader med systematisk at inddrage kultur i det danske udvik-
lingssamarbejde, herunder at gennemføre udviklingsaktiviteter.

I 2013 blev kulturmidlerne omlagt og samlet under en kulturpulje, som yder tilskud til kul-
turelle aktiviteter i udviklingslandene og kulturelle aktiviteter i Danmark med relation til udvik-
lingslandene, herunder bl.a. images festivalerne, ungdomsprogrammet og kunstpuljen. Midlerne
til aktiviteter i udviklingslandene gennemføres i henhold til 'Danmarks strategi for kultur og ud-
vikling', der blev vedtaget i 2013. Den konkrete udmøntning af aktiviteterne sker på grundlag af
ansøgninger fra ambassaderne og tilrettelægges i et samarbejde med relevante danske ambassader
og civilsamfund i prioritetslande og gennemføres af CKU i samarbejde med kunstnere, foreninger
samt institutioner m.fl. Der ydes støtte til aktiviteter, som har til formål at sikre et frit, levende
og inkluderende kulturliv i udviklingslandene ved at skabe og udbygge platforme for kunstneriske
aktiviteter og udtryk samt at opbygge kapacitet gennem træning i udviklingslandene. Endvidere
afholdes udgifter til centerets drift.

Der indgås treårige resultatkontrakter mellem CKU og Udenrigsministeriet, den seneste i
2013, med det formål at specificere mål og ydelser finansieret af tilskuddene.

I 2015 planlægges afgivet tilsagn til CKU på i alt 85 mio. kr. fordelt med 70 mio. kr. til
kulturpuljen samt 15 mio. kr. til drift, administration og faglig støtte.

For yderligere oplysninger om CKU henvises til www.dccd.dk

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

15. Udredningsvirksomhed
Over kontoen ydes tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der gen-

nemføres med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde. Der blev i 2014
afgivet en treårig bevilling på 6 mio. kr. til Dansk Institut for Internationale Studier til udred-
ningsopgaver inden for særlige udviklingspolitiske områder.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 5,0 mio. kr. Baggrunden er, at
| kontoen som led i Aftale om finansloven for 2015 nedjusteres med 5 mio. kr. Der var med forslag
| til finansloven for 2015 afsat 5,0 mio. kr., og reduktionen betyder dermed en nedlæggelse af
| udredningskontoen.

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Danidas Oplysningsbevilling..................... 28,7 48,7 38,7 38,7 38,7
Rejsestipendiater ........................................ 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Danidas egen oplysning............................. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

I alt ............................................................ 50,0 70,0 60,0 60,0 60,0

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

Kulturpulje ................................................. 70 100
Drift, administration og faglig støtte ........ 15 30

I alt ............................................................ 85 130
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17. Seminarer, kurser, konferencer mv.
Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for ud-

viklingssamarbejdsområdet. Ud over tilskud til arrangementernes gennemførelse omfatter bevil-
lingen tillige støtte til rejseudgifter for NGO'er m.fl. samt udgifter til oversættelse og publicering
af dokumenter i relation til udviklingssamarbejdet. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i
forbindelse med rejser og møder for Udviklingspolitisk Råd og Bevillingskomiteen samt honorar
til eksterne medlemmer af Det Udviklingspolitiske Råd og Bevillingskomiteen. Der er i 2015 afsat
midler over kontoen til eventuel afholdelse i Danmark af Women Delivers konference om seksuel
og reproduktiv sundhed og rettigheder, der forventes at blive den første store internationale kon-
ference efter vedtagelsen af den nye post-2015 dagsorden.

18. Evaluering
Over kontoen afholdes udgifter til evalueringer af indsatser i udviklingslande med det formål

dels at bidrage til systematisk læring og erfaringsopsamling dels at vurdere, om bistanden har haft
den ønskede effekt. Evalueringerne, der er uafhængige, udføres af danske og udenlandske kon-
sulenter og rådgivende firmaer. Over evalueringsbevillingen afholdes udgifter til forberedelse,
gennemførelse og formidling af evalueringer, herunder nye tiltag ifm. følgeevalueringer af lan-
deprogrammer. Desuden afholdes over bevillingen danske bidrag til evalueringer udført i fælles-
skab med andre organisationer samt tilskud til internationale aktiviteter ifm. erfaringsudveksling
og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)
De internationale organisationer støttes med kernebidrag og tilvejebringer forskningsresulta-

ter, udfører rådgivning og gennemfører uddannelse til gavn for udviklingslandene. Forskningsre-
sultaterne er frit tilgængelige og vedrører især landbrug, sundhed, økonomiske og sociale
spørgsmål. Den daglige administration af forskningsbevillingerne er udlagt til Danida Fellowship
Centre (DFC).

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 75,0 110,0 10,0 10,0 121,0 9,0 1,0

10. International landbrugsforskning
 (CGIAR)

Udgift ................................................... 35,0 105,0 - - 105,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 35,0 105,0 - - 105,0 - -

11. Anden international udviklings-
 forskning

Udgift ................................................... 40,0 5,0 10,0 10,0 16,0 9,0 1,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 40,0 5,0 10,0 10,0 16,0 9,0 1,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

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

I alt .................................................................................................................................. 0,0
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10. International landbrugsforskning (CGIAR)
Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning (CGIAR) udfører, gennem de

tilknyttede internationale centre i CGIAR-konsortiet, forskning med fokus på at bekæmpe fattig-
dom og sult, styrke fødevaresikkerheden, forbedre ernærings- og sundhedstilstanden samt øge
landbrugsproduktionen gennem klimatilpasset og bæredygtig anvendelse af naturressourcerne i
udviklingslandene. Den danske støtte blev i 2013 omlagt fra etårige til treårigt tilsagn om ker-
nebidrag og gives til den fælles donorfond i Verdensbanken, CGIAR-fonden, som administrerer
midlerne til de tematiske forskningsprogrammer på tværs af CGIAR-centrene. Tilsagnet var på
105 mio. kr. for årene 2013-2016. Næste tilsagn på 105 mio. kr. for en ny treårig periode for-
ventes afgivet i 2016.

11. Anden international udviklingsforskning
Bidragene under denne konto omfatter en række institutioner, der forsker i samfundsfaglige

emner til gavn for udviklingslandene. En fokusering af støtten til forskning inden for samfunds-
faglige emner har fundet sted i form af indgåelse af flerårige aftaler med færre institutioner, hvor
prioritet gives til regionale institutioner placeret i Afrika eller til institutioner med omfattende
samarbejde med Afrika.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.
Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingssamarbejdet, der ydes som Danmarks

bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UN Women,
UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, landbrugs-
og ernæringsområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)
UNDP, FN's Udviklingsprogram, er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet.

Under UNDP henhører FN's ligestillingsenhed (UN Women) samt udgifter til FN-byen i Køben-
havn herunder et højteknologisk lager til UNICEF.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 449,0 524,1 604,1 605,4 579,1 579,1 579,1

10. FN's Udviklingsprogram
 (UNDP)

Udgift ................................................... 320,0 330,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 320,0 330,0 345,0 345,0 345,0 345,0 345,0

12. FN's ligestillingsenhed (UN Wo-
 men)

Udgift ................................................... 40,0 65,9 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 40,0 65,9 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

14. FN-byen
Udgift ................................................... 89,0 128,2 196,1 197,4 171,1 171,1 171,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 128,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 89,0 - 196,1 197,4 171,1 171,1 171,1
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,0
I alt .................................................................................................................................. 1,0

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)
UNDP, FN's Udviklingsprogram, er med sine væsentlige politik- og koordineringsopgaver

en helt central udviklingsaktør, der udgør fundamentet for mange andre udviklingsindsatser.
UNDP's nye strategiske plan for 2014-2017 fokuserer på inklusiv og effektiv demokratisk rege-
ringsførelse og implementering af retsstatsprincipper; støtte til bæredygtige udviklingsprocesser
gennem inddragelse af 2015-målene i nationale strategier og politikker samt på opbygning af
modstandskraft i nationale institutioner og strukturer og konfliktforebyggelse og genopbygning i
kriseramte lande. Sidstnævnte indsatsområde udgør en stadig voksende opgave for UNDP, idet
UNDP her har en komparativ fordel, fordi organisationen ofte er blandt de få eksterne aktører
med permanent tilstedeværelse og tæt kontakt til centrale myndigheder. Derved kan UNDP agere
hurtigt i den tidlige fase umiddelbart efter en konflikt og bidrage til koblingen mellem den
fredsbevarende og humanitære indsats og den længerevarende indsats for at skabe bæredygtig
udvikling. UNDP spiller endvidere en nøglerolle i udviklingen af post-2015 udviklingsdagsorde-
nen. Derudover varetager UNDP koordineringen af FN-systemets samlede bistand på landeniveau,
hvor UNDP med den nye strategiske plan fik styrket sit mandat for en mere effektiv udførelse
af koordinationsopgaverne med henblik på at sikre sammenhængen i FN-indsatsen. UNDP mod-
tog i 2014 330 mio. kr. i kernebidrag og 15 mio. kr. til en innovationsfacilitet mhp. at understøtte
UNDP's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser I 2015 afsættes ligeledes 330
mio. kr. i kernebidrag samt 15 mio. kr. til innovationsfaciliteten. Beløbene vil blive udbetalt
samlet. Med et bidrag på 345 mio. kr. i 2015 er Danmark blandt de største donorer, hvilket giver
mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNDP's arbejde og signalerer høj grad af
overensstemmelse mellem organisationens arbejde og danske udviklingspolitiske prioriteter.

12. FN's ligestillingsenhed (UN Women)
Som led i reformeringen af FN's operationelle aktiviteter oprettedes FN's nye ligestillingsen-

hed UN Women i juni 2010 med henblik på at samle og styrke den hidtil relativt fragmenterede
håndtering af kvinde- og kønsspørgsmål i FN-systemet. UN Women er resultatet af en sammen-
lægning af de hidtidige fire FN-organer, som arbejdede med køns- og ligestillingsspørgsmål
(UNIFEM, OSAGI, DAW og INSTRAW).

Danmark arbejdede målrettet for etableringen af UN Women, som er en vigtig platform for
styrkelse af det internationale ligestillingsarbejde og indsatser for at fremme kvinders rettigheder.

UN Women har et tre-strenget mandat: Normativt dvs. fortalervirksomhed og videreudvikling
af det internationale normative rammeværk, operationelt gennem policy rådgivning af regeringer
og andre centrale aktører samt mainstreaming og koordination på tværs af FN-systemet, således
at hvert enkelt FN-organ konsekvent og aktivt inddrager og fremmer ligestillingsaspekter overalt,
hvor det er relevant. UN Women har allerede sat betydelige fingeraftryk på håndteringen af li-
gestillingsdagsordenen på tværs af FN-systemet inklusiv på det normative område. UN Women
er fortsat ved at udrulle sin tilstedeværelse i felten, som vil være strategisk og i høj grad basere
sig på regionale kontorer. Organisationen står over for en betydelig udfordring i kølvandet på den
økonomiske krise med generelt faldende donorbidrag og et klart krav om resultater. 

I henhold til UN Womens strategiske plan for 2014-2017 fokuserer organisationen på seks
strategiske områder, som er fundamentale for kvinders ligestilling: lederskab og deltagelse i be-
slutningsprocesser; økonomisk empowerment; vold mod kvinder; lederskab og deltagelse i ind-
satser for fred og sikkerhed samt humanitære indsatser samt regeringsførelse, national planlæg-
ning og globale ligestillingsnormer.
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Med henblik på at styrke UN Womens evne til at udvikle nye strategiske og innovative ind-
satser etableredes i 2014 en innovationsfacilitet, hvortil der i 2015 afsættes 3 mio. kr. Beløbet
vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag. Det samlede danske bidrag i 2015 vil ud-
gøre 63 mio. kr. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og aktiv deltagelse i besty-
relsen giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UN Womens arbejde. 

14. FN-byen
FN-organisationerne i København er i løbet af 2013 samlet i en ny FN-by, der er opført med

en kontorbygning på Marmormolen og et højteknologisk lager for UNICEF i Københavns Nord-
havn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationerne som led i Danmarks
samlede bidrag til FN's virke. I 2012 flyttede UNICEF's indkøbsafdeling ind i det nybyggede
lager, hvori også varer fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra Sammenslutningen
af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC) indgår. Anden og sidste fase af kontorbygningen
på Marmormolen blev færdiggjort primo 2014. Bevillingen dækker primært husleje, drifts-, ved-
ligeholdelses- og kommunikationsudgifter samt udgifter, der følger af de danske værtskabsfor-
pligtelser over for organisationerne og, indtil byggerierne er helt færdige og indflytningen er fuldt
gennemført, en række udgifter til forberedelse af FN-byen. Herudover dækker bevillingen for-
ventede udgifter til dækning af flytte- og etableringsomkostninger for nye FN-organisationer, der
måtte vælge at etablere sig i København. Når lageret er etableret og er indkørt, skal UNICEF
bidrage til den årlige drift af lageret. Bidraget skønnes at være 4 mio. kr. årligt (2010-prisniveau)
svarende til den forventede effektiviseringsgevinst.

I bevillingen indgår de overførte midler på hhv. 10,4 mio. kr. i 2014, 10,1 mio. kr. i 2015,
9,9 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 fra § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
dækkende lejemålet for WHO under § 16.11.51. Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen,
idet Sundhedsministeriet ikke længere er bundet af lejekontrakten vedrørende Scherfigsvej 7, jf.
akt. 93 af 25. februar 2010. Bevillingen under § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er
nedjusteret med tilsvarende beløb.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 197,6 175,0 190,0 90,0 190,0 190,0 190,0

10. Generelt bidrag til UNICEF
Udgift ................................................... 165,0 175,0 190,0 90,0 190,0 190,0 190,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 165,0 175,0 190,0 90,0 190,0 190,0 190,0

11. UNICEF's lagerfaciliteter i Kø-
 benhavn

Udgift ................................................... 32,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 32,6 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

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

I alt .................................................................................................................................. 0,0
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10. Generelt bidrag til UNICEF
UNICEF, FN's Børnefond, er fortaler for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med

at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's nye strategi (2014-2017) har syv
prioritetsområder, henholdsvis sundhed; hiv/aids; vand, sanitet og hygiejne; ernæring; uddannelse;
beskyttelse af børn og social inklusion. Derudover er ligestilling og humanitære indsatser tvær-
gående indsatsområder. Organisationen arbejder i alle prioritetsområder ud fra en rettighedsbase-
ret tilgang til udvikling. UNICEF''s humanitære arbejde og nødhjælpsarbejde udgør over en
tredjedel af organisationens samlede aktiviteter. UNICEF er dermed en helt central partner i både
det internationale udviklings- og nødhjælpsarbejde, ikke mindst inden for vigtige områder som
vand og sanitet, ernæring, uddannelse og beskyttelse af børn. Dertil er UNICEF en vigtig spiller
i forhold til dataindsamling. Omkring indsatsen i skrøbelige eller konfliktramte lande har UNICEF
en komparativ fordel, fordi organisationen sammen med UNDP ofte er blandt de få eksterne ak-
tører med permanent tilstedeværelse før, under og efter en eventuel krise. UNICEF kan dermed
agere hurtigt og via sit dobbelte mandat bidrage effektivt til koblingen mellem den humanitære
indsats og den længerevarende indsats for at skabe stabilitet, modstandsdygtighed og bæredygtig
udvikling.

Rammerne for UNICEF's indsatser udstikkes af FN's børnekonvention fra 1989, som stort
set alle verdens lande har tiltrådt, 2015-målene og handlingsplanen fra FN's børnetopmøde i 2002
samt af konventionen om udryddelse af vold mod kvinder.

UNICEF har generelt vist sig at være effektiv i gennemførelsen af sine prioriteter, og orga-
nisationens rettighedsbaserede arbejde og fokus på at nå de mest marginaliserede grupper er i god
overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger og strategier.

Med henblik på at styrke UNICEF's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser
etableredes en innovationsfacilitet, hvortil der i 2014 blev afsat 10 mio. kr. Beløbet blev udbetalt
sammen med det årlige kernebidrag på 180 mio. kr. Kernebidraget planlægges ligeledes i 2015
at udgøre 180 mio. kr., ligesom der planlægges afsat 10 mio. kr. til innovationsfaciliteten. Det
samlede danske bidrag vil således udgøre 190 mio. kr. i 2015. Placeringen af Danmark blandt
de største donorer giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UNICEF's arbejde.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 100,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at 100 mio. kr. af 2015-bidraget til FN's børnefond (UNICEF) er fremrykket til 2014 som led i
| Aftale om finansloven for 2015. Fremrykningen sker på baggrund af tilførslen af 200 mio. kr.
| ekstra til udviklingsbistanden i 2014. Det gennemsnitlige årlige niveau for det danske bidrag til
| FN's børnefond ændres ikke.

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København
Kontoen er nedlagt fra og med 2013 og udgifter til UNICEF's lagerfaciliteter, der tidligere

fremgik under nærværende konto, er flyttet til § 06.36.01.14. FN-byen.

06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale

organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for hiv/aids samt befolknings- og sundheds-
området. Det drejer sig om FN's Befolkningsfond (UNFPA), Den Internationale Sammenslutning
for Familieplanlægning (IPPF), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's aids-bekæmpel-
sesprogram (UNAIDS), Den Globale Fond for Bekæmpelse af aids, Tuberkulose og Malaria
(GFATM) m.fl. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012) sætter fokus på seksuel og
reproduktiv sundhed og rettigheder.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 683,0 565,0 677,0 497,0 672,0 597,0 687,0

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)
Udgift ................................................... 250,0 230,0 242,0 152,0 252,0 252,0 252,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 250,0 230,0 242,0 152,0 252,0 252,0 252,0

11. Den internationale Sammenslut-
ning for Familieplanlægning

 (IPPF) m.fl.
 Udgift ................................................... 85,0 165,0 85,0 165,0 85,0 165,0 85,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 85,0 165,0 85,0 165,0 85,0 165,0 85,0

12. Verdenssundhedsorganisationen
 WHO's udviklingsaktiviteter
 Udgift ................................................... 80,0 - 60,0 - 60,0 - 60,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 80,0 - 60,0 - 60,0 - 60,0

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram
 (UNAIDS) m.fl.
 Udgift ................................................... 125,0 - 125,0 15,0 110,0 15,0 125,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 125,0 - 125,0 15,0 110,0 15,0 125,0

15. Hiv/aids og øvrige befolknings-
 programmer

Udgift ................................................... -27,0 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -27,0 0,0 - - - - -

16. Den Globale Fond for Bekæm-
pelse af Aids, Tuberkulose og

 Malaria
Udgift ................................................... 145,0 145,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 145,0 145,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0

17. Det globale vaccinationsinitiativ
 (GAVI)

Udgift ................................................... 25,0 25,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 25,0 25,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)
UNFPA, FN's Befolkningsfond, er FN's centrale organisation på fremme af kvinders seksuelle

og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) og spiller en væsentlig rolle i opbygning af for-
ståelse for, hvordan kvinders adgang til SRSR har indvirkning på sociale, økonomiske, miljø-
mæssige samt menneskeretlige aspekter af befolkningsudvikling. UNFPA er ansvarlig for op-
følgningen på FN-konferencen om befolkning og udvikling i Kairo i 1994 (ICPD) samt resulta-
terne fra opfølgningskonferencen i 1999 (ICPD+5). UNFPA spiller samtidig en central rolle i
arbejdet med at fremme opfyldelsen af 2015-målene, herunder primært nedbringelse af dødelig-
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heden blandt gravide og fødende kvinder, kampen mod spredningen af hiv/aids, bekæmpelse af
vold mod kvinder og fremme af kvinders ligestilling. UNFPA's strategi for 2014-2017 har be-
kræftet dette fokus, herunder også på unge samt sårbare gruppers seksuelle og reproduktive
sundhed og rettigheder. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på landeniveau i forbere-
delsen af relevante sektorprogrammer inden for sundhed og uddannelse og bidrager herigennem
til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er
i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske målsætninger.

UNFPA modtog i 2014 230 mio. kr. i kernebidrag og 12 mio. kr. til en innovationsfacilitet
med henblik på at styrke UNFPA's evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser. I
2015 planlægges en stigning i kernebidraget på 10 mio. kr. mhp. at styrke organisationens arbejde
med at implementere Kairo-handlingsplanen bl.a. på baggrund af ICPD+20 gennemgangen, så
det samlede kernebidrag bliver på 240 mio. kr. Derudover afsættes 12 mio. kr. til innovationsfa-
ciliteten, som udbetales sammen med kernebidraget. Det samlede danske bidrag i 2015 vil der-
med udgøre 252 mio. kr. Danmark fastholder derved, som en af de største donorer til UNFPA,
muligheden for stor dansk indflydelse på organisationens arbejde, der er i god overensstemmelse
med danske udviklingspolitiske prioriteter.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 100,0 mio. kr. Baggrunden er,
| at 100 mio. kr. af 2015-bidraget til FN's befolkningsfond (UNFPA) er fremrykket til 2014 som
| led i Aftale om finansloven for 2015. Fremrykningen sker på baggrund af tilførslen af 200 mio.
| kr. ekstra til udviklingsbistanden i 2014. Det gennemsnitlige årlige niveau for det danske bidrag
| til FN's befolkningsfond ændres ikke.

11. Den internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) m.fl.
Over kontoen ydes bl.a. det årlige kernebidrag til IPPF, Den Internationale Sammenslutning

af Foreninger for Familieplanlægning. IPPF er den største internationale NGO inden for fremme
af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR). IPPF er paraplyorganisation for mere
end 150 nationale familieplanlægningsorganisationer og har en ledende rolle som global fortaler.
Organisationens aktiviteter koncentrerer sig omkring IPPF's strategiske plan for 2005-2015, der
fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, bekæmpelse af
hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og reproduktive sundheds-
ydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang,
hvor respekt for menneskerettigheder, herunder respekt for kvinders ret til ligebehandling, ret til
uddannelse og ret til at være fri for vold, herunder seksuel, udgør nøglen til fremskridt inden for
seksuel og reproduktiv sundhed. Organisationen fokuserer på at nå ud til de mest udsatte grupper,
oftest i de fattigste landområder. Danmark lægger sammen med andre ligesindede donorer vægt
på kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau særligt i
forhold til fortalervirksomhed og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapporte-
ring. Danmark har støttet IPPF siden 1991. Bidraget til IPPF har siden 2003 ligget på 40 mio.
kr. om året. Der planlægges i 2015 et tilsagn på 80 mio. kr. for perioden 2015-2016.

Udover bidrag til IPPF udmøntes yderligere 85 mio. kr. årligt under denne konto til andre
formål vedr. seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Heraf vil størstedelen årligt blive
allokeret til en fælles donor finansieret SRSR fond etableret i 2014, der har til formål at støtte
civilsamfundsorganisationers arbejde for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og især ret-
tigheder i udviklingslande gennem fortalervirksomhed og konkrete serviceydelser. I 2015 plan-
lægges afgivet tilsagn på 85 mio. kr. til SRSR fonden. Udover støtte til fonden kan der af de 85
mio. kr. i visse år blive allokeret støtte til andre strategiske indsatser og aktører inden for seksuel
og reproduktive sundhed og rettigheder i udviklingslande. Fordelingen vil ske på baggrund af
prioriteterne i strategien for fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt Stra-
tegi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012).
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12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden,

herunder i udviklingslandene. Organisationen har dermed en central rolle i forhold til opnåelsen
af de sundhedsrelaterede 2015-mål. WHO's funktioner omfatter fastsættelse og fremme af normer
og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og kapacitetsopbygning på landeniveau,
stimulering af forskning samt monitorering af situationen på sundhedsområdet. WHO har igangsat
en omfattende reformproces med henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til
aktuelle globale sundhedsudfordringer. Reformen skal bl.a. identificere fremtidige kerneopgaver
og WHO's placering i den globale sundhedsarkitektur samt skabe større sammenhæng mellem
frivillige bidrag og vedtagne prioriteter. Danmark støtter aktivt reformbestræbelserne i WHO bl.a.
gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog.

I overensstemmelse med rytmen i WHO's programbudget afgives bidraget til WHO i form
af toårige tilsagn. For perioden 2014-2015 udgør tilsagnet 60 mio. kr., der udbetales med 30
mio. kr. årligt. Det danske bidrag er ikke øremærket. Nyt toårigt tilsagn forventes givet i 2016
for perioden 2016-2017.

14. FN's Aids-bekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.
UNAIDS, FN's aidsbekæmpelsesprogram, er et fælles program for UNDP, UNICEF,

UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Pro-
grammets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale
regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning
af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS
er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering
af indsatsen mod hiv/aids. UNAIDS har med strategien "Getting to zero" (2011-2015) sat scenen
for hiv/aids-bekæmpelsen frem mod udløbet af 2015-målene og promoverer aktivt et investe-
ringsrammeværk, som skal danne grundlaget for en bæredygtig hiv/aids-indsats og sætte fokus
på, hvordan midlerne bedst anvendes i landene. UNAIDS går foran i arbejdet med at drive og
videreudvikle den rettighedsbaserede tilgang, og er dermed i god overensstemmelse med dansk
politik og prioriteter. Det toårige tilsagn til UNAIDS blev i 2014 forhøjet med 10 mio. kr. til
90 mio. kr. for perioden 2014-2015 med henblik på styrkelse af den rettighedsbaserede tilgang
og yderligere promovering af strategiske investeringer. Tilsagnet udbetales med 45 mio. kr. årligt.

I 2016 planlægges afgivet et toårigt tilsagn på 30 mio. kr. til den centrale civilsamfundsor-
ganisation International Hiv/Aids Alliance (IHAA). IHAA har et tæt samarbejde med UNAIDS
og er ledende i indsatsen for at sikre de mest sårbare gruppers adgang til information og servi-
ceydelser. I 2012 fik IHAA et ekstraordinært treårigt bidrag på 25 mio. kr. til at styrke adgangen
til information og serviceydelser for mænd som har sex med mænd i Afrika jf. akt 14 af 11. no-
vember 2012.

Endvidere er bevillingen til forskning i innovative hiv/aids-forebyggelsesmetoder, som tidli-
gere blev budgetteret under § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning, fra 2014
flyttet til nærværende konto. I 2015 forventes afgivet et treårigt tilsagn på 15 mio. kr. til det in-
ternationale aids-vaccine initiativ (IAVI).

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria
Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser for forebyggelse

og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. I den forbindelse finansieres også indkøb af
medicin, vacciner o.l. samt indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklingslan-
dene. Fonden er udelukkende en finansieringsmekanisme og er ikke direkte til stede på landeni-
veau. Derimod opererer den gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisationer
samt lokale finansieringsagenter, der fører finansiel kontrol og overvågning af midlernes anven-
delse. Den Globale Fonds første ti år har været præget af kanaliseringen af betydelige midler til
bekæmpelse af de tre sygdomme. I kølvandet på offentliggørelsen af omfattende korruptionspro-
blemer i 2011 har fonden iværksat et omfattende reformprogram, som bl.a. adresserer risikosty-
ring, allokering af ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse,
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governance og ressourcemobilisering. Fra dansk side har der været lagt vægt på, at denne proces
også adresserer nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning
til nationale planer og strategier, samt fokus på de fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde.
Fonden vedtog i 2014 en ny finansieringsmodel, der tilgodeser disse elementer, og implemente-
ringen heraf er igangsat.

Fondens fjerde genopfyldningskonference ultimo 2013 viste fornyet opbakning til Fonden fra
donorerne, som samlet gav tilsagn om godt 12 mia. USD for perioden 2014-2016, svarende til
en stigning i forhold til den seneste genopfyldning på 30 pct. I 2014 blev det danske bidrag til
fonden øget med 20 mio. kr. til i alt 165 mio. kr. med henblik på fortsat styrkelse af målrettede
og strategiske investeringer til bekæmpelse af de tre sygdomme. Dette niveau fastholdes i 2015
med et planlagt tilsagn på 165 mio. kr.

17. Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI)
Som led i fokusering og effektivisering af udviklingsbistanden blev det i 2012 besluttet at

udfase støtten til GAVI. Dermed var bidraget på 25 mio. kr. i 2013 det sidste danske bidrag.

06.36.04. FN-programmer for landbrugsudvikling (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til det internationale udviklingssamar-

bejde på landbrugs-, fødevare- og ernæringsområdet. Det drejer sig om bidrag til den Internatio-
nale Landbrugsudviklingsfond (IFAD).

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 84,3 0,0 - 100,0 - - 100,0

10. FN's Verdensfødevareprogram
 (WFP)

Udgift ................................................... -0,7 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,7 0,0 - - - - -

11. FN's Landbrugsudviklingsfond
 (IFAD)
 Udgift ................................................... 85,0 - - 100,0 - - 100,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 85,0 - - 100,0 - - 100,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. FN's Verdensfødevareprogram (WFP)
Kernebidraget til organisationen for de kommende år er omlagt, således at hele bidraget tilgår

organisationens nødhjælpsindsatser, og er dermed opført under § 06.39.01.13. Humanitær føde-
varebistand (WFP).
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11. FN's Landbrugsudviklingsfond (IFAD)
Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD), der har status af en FN-særorgani-

sation, yder lån på gunstige vilkår samt i begrænset omfang gavebistand til programmer og pro-
jekter i udviklingslandene. Formålet er at bekæmpe fødevareusikkerhed og fattigdom i landom-
råderne med særlig fokus på småbønders produktionsvilkår og organisering. IFAD spiller således
en rolle i forhold til opnåelse af 2015-målet om halvering af sult. IFAD's virke er i god tråd med
Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012), særligt prioritetsområdet grøn vækst, grundet
IFAD's fokus på landbrugsudvikling, fødevaresikkerhed, værdikædeudvikling og jobskabelse.

IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren i udviklingslandene.
Et overordnet mål er at afprøve og udrulle i større skala innovative investeringsmuligheder for
smålandbrug. Et andet hovedmål er at bidrage til udvikling af værdikæder for at fjerne hindringer
for vækst og beskæftigelse i fattige landområder. IFAD er også i stigende grad en aktør i forhold
til klimatilpasning af smålandbrug. IFAD's primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara, og
40 pct. af fondens portefølje tilfalder skrøbelige stater. Inddragelse af kvinder, unge og oprinde-
lige folk har en fremtrædende plads i IFAD's aktiviteter. Lederudvikling af unge og kvinder på
landet, kapacitetsudvikling af småbønders organisationer og træning af kvindelige barfodsjurister
i jordretsspørgsmål udgør eksempler på IFAD's rettighedsbaserede tilgang. IFAD har endvidere
gjort fremskridt i forhold til effektivitetsmål og ligestillingsbudgettering. En række eksterne eva-
lueringer bekræfter billedet af en organisation i fremdrift, hvilket ligeledes er dokumenteret i den
multilaterale analyse 2013.

Tilsagnet i 2012 til IFAD's 9. genopfyldning dækkende perioden 2013-2015 blev forøget med
10 mio. kr. til 85 mio. kr. Der planlægges afgivet et nyt tilsagn i 2015 til IFAD's 10. genop-
fyldning for perioden 2016-2018. Som følge af IFAD's relevans, effektivitet og resultatopnåelse
i felten vil det danske bidrag i 2015 blive forøget med 15 mio. kr. til 100 mio. kr. for denne
treårige periode.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.)
Af denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøfaciliteter, her-

under Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre in-
ternationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende initi-
ativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Miljø- og
klimabistand med henblik på at skabe større overblik over den danske miljø- og klimaindsats.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... -2,7 - - - - - -

12. Øvrige miljøbidrag
Udgift ................................................... -2,7 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -2,7 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

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

I alt .................................................................................................................................. 1,1
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06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Re-
servationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer
bl.a. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO), FN's arbejdsorganisation ILO og FN's
kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC). Herudover afholdes bl.a. udgifter til multilaterale
rådgivere, OECD-DAC udviklingsrelaterede bidrag samt Danmarks tilskud til multilaterale akti-
viteter vedrørende handel og udvikling.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 203,2 167,4 193,9 136,7 429,7 315,7 406,7

10. FN's organisation for industriel
 udvikling (UNIDO)

Udgift ................................................... 5,9 6,4 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 5,9 6,4 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)
 Udgift ................................................... 40,0 -3,4 40,0 - 50,0 - 40,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 40,0 -3,4 40,0 - 50,0 - 40,0

14. FN's organisation for uddannel-
se, forskning, kultur og kommu-

 nikation (UNESCO)
Udgift ................................................... 20,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 20,0 - - - - - -

16. Multilaterale rådgivere
Udgift ................................................... 69,6 83,4 82,0 100,0 100,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 69,6 83,4 82,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19. FN-forbundet i Danmark
Udgift ................................................... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

20. Støtte til aktiviteter inden for
handel og udvikling
Udgift ................................................... 30,0 18,0 47,0 - 53,0 35,0 38,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 30,0 18,0 47,0 - 53,0 35,0 38,0

21. FN's Fredsbevarende operationer
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - - - - -

23. OECD-DAC udviklingsrelateret
 bidrag

Udgift ................................................... 3,0 5,0 - 8,0 - 5,0 3,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,0 5,0 - 8,0 - 5,0 3,0

24. Diverse multilaterale bidrag
Udgift ................................................... 28,0 41,2 12,2 16,0 214,0 163,0 213,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 28,0 41,2 12,2 16,0 214,0 163,0 213,0

25. FN's kontor for Narkotika og
 Kriminalitet (UNODC)

Udgift ................................................... 5,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 5,0 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1

I alt .................................................................................................................................. 3,1

10. FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO)
FN's organisation for industriel udvikling (UNIDO), har til formål at fremme industriudvik-

lingen i udviklingslandene, i første række gennem overordnet rådgivning og institutionel kapaci-
tetsopbygning. Omfattet af organisationens mandat er privatsektordrevet vækst samt udvikling i
landområder gennem frigørelse af kvinders økonomiske potentiale og ligestilling. UNIDO har
som den eneste FN-organisation mandat til at fremme bæredygtig industriel udvikling i udvik-
lingslandene. Der planlægges afgivet tilsagn på 5,9 mio. kr. i 2015 til UNIDO.

13. FN's arbejdsorganisation (ILO)
ILO, FN's arbejdsorganisation, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre

foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at
fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedta-
gelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrø-
rende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er
koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (anstændigt
arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder
de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at orga-
nisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for
børnearbejde.

Det danske bidrag ydes til ILO's særlige fond for udviklingssamarbejde. Dette arbejde er bl.a.
baseret på en rettighedsbaseret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner og standarder for
anstændigt arbejde. Der blev i 2014 afgivet et toårigt tilsagn til ILO på 50 mio. kr. for perioden
2014-15. Tilsagnet udbetales med 25 mio. kr. årligt. Et nyt toårigt tilsagn forventes afgivet i 2016
for 2016-17.

14. FN's organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO)
Der blev i 2012 givet et toårigt bidrag til UNESCO på 20 mio. kr., jf. akt. 74 af 27. april

2012. Som led i ønsket om effektivisering og fokusering af udviklingsbistanden forventes der ikke
afgivet yderligere dansk bidrag til UNESCO.

16. Multilaterale rådgivere
Det multilaterale rådgiverprogram gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Ver-

densbanken og omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere samt Special Assistants.
Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra arbejde i
udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale udvik-
lingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra danske
udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes gennem
UNDP til Office of the UN Resident Coordinator med henblik på at styrke koordineringsindsatsen
lokalt. Med henblik på yderligere at styrke dialogen med multilaterale organisationer som Dan-
mark støtter og for at fremme danske prioriteter øges rammen til det multilaterale rådgiverpro-
gram i 2015, så der afsættes 100 mio. kr.
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19. FN-forbundet i Danmark
FN-forbundets formål er at styrke interessen for og kendskabet til FN. Aktiviteterne omfatter

bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsendelse af foredragsholdere og
produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder med en række centrale temaer
som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2015-målene og bæredygtig udvikling, civil-
samfundets rolle og FN-reformer. I 2015 planlægges afgivet et bidrag på 1,8 mio. kr.

20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling
Over kontoen afholdes udgifterne til det danske Aid for Trade initiativ. Initiativet er en

konsolidering af de danske bidrag til multilaterale aktiviteter vedr. handel og udvikling. Formålet
er at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange
med henblik på gennem handel at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse og derved bidrage
til at reducere fattigdom. Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter ydes der
flerårige tilskud til udvalgte organisationer og programmer, samt til enkeltstående aktiviteter inden
for området. På baggrund af et review gennemført primo 2014 og i forlængelse af den nye han-
delspolitiske strategi (2013) fokuserer Aid for Trade-initiativet på tre hovedprioriteter: 1) han-
delsrelaterede indsatser vedr. klima og bæredygtighed, 2) kapacitetsopbygning og 3) tilpasning
til handelsliberalisering og handelslettelse. Der er i 2014 afgivet et toårigt tilsagn på 28 mio. kr.
til International Trade Center, et toårigt tilsagn på 10 mio. kr. til International Centre for Trade
and Sustainable Development og et treårigt tilsagn på 9 mio. kr. til Advisory Centre on WTO
Law.

Kontoen er en rammebevilling.

21. FN's Fredsbevarende operationer
Over kontoen blev til og med 2008 afholdt den del af de pålignede danske bidrag til FN's

fredsbevarende operationer, der medregnes som udviklingsbistand til OECD/DAC. Udgifterne til
de pålignede danske bidrag til FN's fredsbevarende operationer afholdes over § 06.22.01. Freds-
bevarende operationer mv. under de Forenede Nationer. Den andel, som medregnes under ud-
viklingsbistanden, rapporteres fra 2009 som anført i oversigten over den samlede ulandsramme
først i § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag
OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklings-

samarbejde. DAC spiller en vigtig rolle i forhold til bl.a. statistik og dataindsamling, definitionen
af bistand og Peer Reviews af DAC-landenes udviklingssamarbejde. Derudover udarbejder DAC
større udviklingspolitiske analyser, fælles retningslinjer, best practices osv. inden for en række
udviklingspolitiske områder. Der blev i 2013 afgivet et toårigt tilsagn på 5 mio. kr. Der plan-
lægges afgivet et tilsvarende nyt tilsagn til DAC i 2015.

Over kontoen ydes der også bidrag til MOPAN - Multilateral Organisation Performance As-
sessment Network. MOPAN etableredes i 2002, bl.a. på dansk initiativ, som et uformelt netværk
mellem donorlande med henblik på at foretage fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste
multilaterale organisationer. MOPAN's effektivitetsvurderinger medvirker til at fremme de mul-
tilaterale organisationers fokus på at opnå resultater og anvendes af MOPAN-medlemslandene
som grundlag for at indgå i et effektivt multialteralt samarbejde. MOPAN's arbejde blev styrket
i 2013 gennem etablering af et fast MOPAN-sekretariat i OECD-regi. I 2012 blev der ydet et
treårigt dansk bidrag til MOPAN på 3 mio. kr. I 2015 ydes ligeledes et treårigt dansk bidrag på
3 mio. kr.
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24. Diverse multilaterale bidrag
Af kontoen afholdes en række mindre multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske

udviklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale kon-
toafsnit. I 2015 planlægges afgivet bidrag for omkring 16 mio. kr.

Med henblik på en yderligere styrkelse af det multilaterale område er der for 2016 og 2017
afsat en ramme, som i de pågældende finansår vil blive udmøntet på grundlag af konkrete vur-
deringer af hvilke organisationer, der bedst fremmer danske udviklingspolitiske prioriteter, og
hvor det har den største udviklingsmæssige effekt at arbejde gennem det multilaterale system.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)
UNODC, FN's kontor for narkotikaforebyggelse, har til formål at styrke de internationale

bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet. Indsatsens sigte er at begrænse
udbud af og efterspørgsel efter narkotika, kriminalitetsbekæmpelse, støtte til retssystemer og
lovreformer samt bekæmpelse af det økonomiske grundlag for international terrorisme. Fra dansk
side lægges vægt på at give narkotika- og kriminalitetsbekæmpelse et tværgående sigte ved bl.a.
partnerskab med andre FN-organisationers programmer, f.eks. på sundheds- og uddannelsesom-
rådet.

Der blev i 2014 afgivet 5 mio. kr. til UNODC. I 2015 planlægges afgivet tilsagn på 5 mio.
kr.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbank-

gruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks
bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer, EU's Udviklingsfond (EUF) via den Europæ-
iske Udviklingsbistand samt den Nordiske Udviklingsfond (NDF).

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)
Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken

(IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account
vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.



132 § 06.37.01.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 790,4 786,6 883,0 1.075,0 1.085,0 1.032,0 993,0
Indtægtsbevilling ......................................... 1,1 2,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

10. Verdensbanken (IBRD)
Udgift ................................................... 0,0 - - 25,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,0 - - 25,0 - - -

11. Den internationale Udviklings-
 sammenslutning (IDA)

Udgift ................................................... 411,3 411,3 412,0 615,0 665,0 622,0 573,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 411,3 412,0 615,0 665,0 622,0 573,0
58. Værdipapirer, tilgang .................... 411,3 - - - - - -

12. Den Internationale Valutafond
 (IMF)

Udgift ................................................... - 50,0 126,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 50,0 126,0 - - - -

13. Den internationale finansierings-
 institution (IFC)

Udgift ................................................... -0,9 25,0 25,0 25,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,9 25,0 25,0 25,0 - - -

14. Bistand til Mellemøsten gennem
 IBRD

Udgift ................................................... - -0,7 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -0,7 - - - - -

15. Special Action Account
Udgift ................................................... - 1,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 1,5 - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - -0,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 1,1 2,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,1 2,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

17. Verdensbankens globale facilitet
 for katastrofeforebyggelse

Udgift ................................................... 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0

18. Global Partnership for Education
 (GPE)

Udgift ................................................... 360,0 290,0 300,0 400,0 400,0 400,0 400,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 360,0 290,0 300,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6

I alt .................................................................................................................................. 0,6



§ 06.37.01.10. 133

10. Verdensbanken (IBRD)
IBRD, Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 188 medlemslande. IBRD har en aktie-

kapital på 190 mia. USD hvoraf Danmarks andel udgør 0,76 pct. Verdensbankens formål er at
bidrage til økonomisk og social fremgang i låntagerlandene med fattigdomsbekæmpelse og in-
klusiv vækst på bæredygtigt grundlag som overordnede mål. Verdensbanken betragtes som en
central organisation i bestræbelserne på at nå 2015-målene.

I 2015 planlægges indgået tilsagn på 25 mio. kr. til et bidrag til Verdensbankens arbejde med
menneskerettigheder.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA)
Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under

Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste ud-
viklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til
lande, som befinder sig i en svag politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneopta-
gelse. Gavebistanden udgør for indeværende ca. 15 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til
lande, hvis økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptagelse.
Midlerne stilles til rådighed for IDA af donorlandene ved periodiske genopfyldninger af fonden.
Danmark har, siden IDA's etablering i 1960, bidraget med 1,4 pct. af de samlede indbetalte do-
normidler. Forhandlingerne om den 17. genopfyldning af IDA blev afsluttet i december 2013.
Det overordnede tema for IDA17 er "maksimering af udviklingsresultater". Der er hertil valgt fire
særlige temaer: 1) ligestilling, 2) klima og 3) skrøbelige stater, der alle videreføres fra IDA16,
mens 4) inklusiv vækst er blevet tilføjet som et nyt tema, bl.a. efter dansk ønske og forarbejde.
De udviklingspolitiske prioriteter for IDA17 flugter således særdeles godt med Danmarks udvik-
lingspolitiske målsætninger. Der vil samlet være 282,5 mia. kr. til rådighed under IDA17. I 2014
blev der indgået et forpligtigende tilsagn om dansk deltagelse med en samlet bevilling på op til
2.165,6 mio. kr., som skal udbetales over en seksårig periode (2015-2020). Danmarks bidrag til
IDA17 udgør 1,09 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA17, hvilket svarer til Dan-
marks bidragsandel under IDA16. Omkostninger forbundet med IDA's deltagelse i HIPC-initia-
tivet og afvikling af restancer, som tidligere blev finansieret over § 06.37.03.14. Multilaterale
gældslettelsesinitiativer, finansieres fra 2012 over nærværende konto.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)
Over kontoen finansieres bidrag til den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattig-

domsreduktion og Vækst (PRGT), der afløste den eksisterende PRGF i forbindelse med en om-
fattende reform i 2009 af IMF's instrumenter for lavtforrentede udlån til lavindkomstlandene. Som
led i 2009-reformen besluttedes det at lade provenu fra salg af en del af guldreserverne i Valu-
tafonden tilflyde PRGT. Det seneste guldsalg indbragte 6,85 mia. SDR (Særlige Trækningsret-
tigheder - SDR), ca. 59 mia. kr. IMF's bestyrelse vedtog den 24. februar 2012, at 0,7 mia. SDR,
ca. 6,1 mia. kr., heraf tilflyder PRGT. Danmark bidrog i 2013 med et beløb på 47 mio. kr. (5,6
mio. SDR), hvilket svarer til Danmarks kvoteandel. Pga. øget efterspørgsel fra særligt små og
skrøbelige økonomier som følge af den økonomiske og finansielle krise vedtog IMF's bestyrelse
i september 2012 at anvende yderligere 1,75 mia. SDR, ca. 15 mia. kr., af overskuddet fra guld-
salget til subsidiebidrag til PRGT. Det planlægges på denne baggrund, at Danmark i 2014 bi-
drager med ca. 126 mio. kr., svarende til Danmarks kvoteandel af de 1,75 mia. SDR. Beløbet
finansieres over bistandsrammen som øvrige danske bidrag til PRGT.

Kontoen er en rammebevilling.
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13. Den internationale finansieringsinstitution (IFC)
Den Internationale Finansieringsinstitution, IFC, er den førende multilaterale organisation

inden for privatsektorudvikling og den vigtigste internationale aktør, når det handler om at placere
Afrika i den globale økonomi. Der blev i 2010 indgået et strategisk partnerskab med IFC med
særlig fokus på skrøbelige stater i Afrika, grøn vækst og ligestilling. Dette partnerskab under-
støtter de fire strategiske prioritetsområder i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde (2012).
Derfor blev der i 2014 afgivet et tilsagn på 25 mio. kr. til IFC, ligesom samarbejdet forlænges
under den strategiske samarbejdsaftale med et bidrag på 25 mio. kr. i 2015.

15. Special Action Account
Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste ud-

viklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp
og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbage-
betalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-
initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse
Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse og Genopbygning (GFDRR)

har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastrofeforebyggelse i udviklingsbistanden
med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Faciliteten
består bl.a. af en multidonor fond, hvor Danmark er medlem af bestyrelsen. Fonden støtter ind-
arbejdelsen af katastrofeforebyggelse og klimatilpasning i nationale planlægningsinstrumenter,
særligt hvad angår fattigdomsbekæmpelse. I 2014 blev der afgivet et toårigt tilsagn på 20 mio.
kr. til GFDRR's indsats til fordel for integration af katastrofeforebyggelse i den generelle bistand.
I 2015 planlægges et toårigt tilsagn på 10 mio. kr. afgivet til GFDRR's indsats til støtte for hurtig
genopbygning.

18. Global Partnership for Education (GPE)
Global Partnership for Education (GPE) er et globalt partnerskab etableret i 2002 med det

formål at bidrage til at sikre retten til kvalitetsuddannelse for alle børn, herunder i partnerskab
og via koordinerede indsatser at fjerne kønsbetingede forskelle i uddannelsen, sikre uddannelse
for de mest marginaliserede samt øge indsatsen for uddannelse specielt i skrøbelige stater.

Støtten under denne konto vedrører GPE's støtte til udvikling og gennemførelse af omfattende
og effektive nationale uddannelsessektorplaner i udviklingslandene, herunder at sikre kapacitets-
opbygning lokalt i uddannelsessektoren. Bidraget til GPE blev i 2012 opjusteret til 300 mio. kr.
årligt. I 2013 og 2014 er der således også udbetalt 300 mio. kr. til GPE. Med henblik på at sikre
et fortsat fokus på global uddannelses afgørende betydning for bæredygtig udvikling er bidraget
fra 2015 opjusteret til 400 mio. kr. årligt til støtte af kvalitetsuddannelse gennem GPE.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker

for Afrika, Asien og Latinamerika.



§ 06.37.02. 135

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 25,0 -0,8 - - - - -

10. Den afrikanske Udviklingsbank
 (AfDB)

Udgift ................................................... -4,6 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -4,6 - - - - - -

11. Den asiatiske Udviklingsbank
 (AsDB)

Udgift ................................................... - -0,8 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -0,8 - - - - -

12. Den interamerikanske Udvik-
 lingsbank (IDB)

Udgift ................................................... 29,6 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 29,6 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

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

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

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)
Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 77 medlemslande.

AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattig-
domsbekæmpelse som overordnet mål.

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,2 pct. Efter en krise i midten af 1990'erne
har AfDB gennemført finansielle og organisatoriske reformer samt i 2013 vedtaget en ny 10-
årsstrategi, der har styrket bankens relevans og effektivitet og skabt forbedringer af resultaterne
på landeniveau. Banken fremstår i dag i højere grad som en moderne udviklingsinstitution, der
yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Danmark deltog i 2010 i en generel kapitaludvidelse
af Den afrikanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år og deltog i 2013 i en
mindre kapitaludvidelse i forbindelse med Sydsudans medlemskab af banken med et dansk bidrag
på 7 mio. kr. over otte år.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)
Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. AsDB's

formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i udviklingslandene gennem fattigdoms-
bekæmpelse herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse.
Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der
i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden ud-
viklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr.
i 2010.

Kontoen er en rammebevilling.
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12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)
Den Inter-Amerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande.

Danmark har været medlem siden 1976. IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social
fremgang i Latinamerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse, fremme af bæredygtig
vækst, social udvikling og god regeringsførelse. Danmarks andel af IDB's aktiekapital udgør 0,17
pct. Danmark deltog i 2011 i IDB's 9. og seneste kapitaludvidelse med et engangsbidrag på ca.
16 mio. kr., som blev udmøntet i 2012.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Re-
servationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er
knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under
hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) og
til dele af de multilaterale gældslettelsesinitiativer.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 333,5 546,4 196,0 325,0 519,5 324,0 330,0

10. Den afrikanske Udviklingsfond
 (AfDF)

Udgift ................................................... 200,3 280,0 47,0 180,0 403,0 200,0 200,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 200,3 280,0 47,0 180,0 403,0 200,0 200,0

11. Den asiatiske Udviklingsfond
 (AsDF)

Udgift ................................................... - 133,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 133,2 - - - - -

13. Den nordiske Udviklingsfond
 (NDF)

Udgift ................................................... 47,4 36,3 37,0 37,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 47,4 36,3 37,0 37,0 - - -

14. Multilaterale gældslettelsesinitia-
 tiver

Udgift ................................................... 85,8 96,8 112,0 108,0 116,5 124,0 130,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 85,8 96,8 112,0 108,0 116,5 124,0 130,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9

I alt .................................................................................................................................. 0,9
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10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)
Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den afrikanske Udviklingsbank

(AfDB) og har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til fondens afrikanske
medlemslande. Der blev i 2014 afgivet tilsagn på 630 mio. kr. (fordelt over tre år 2014-2016) som
led i den 13. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,9 pct. 

Der forventes et nyt treårigt tilsagn i 2017 i forlængelse af den 14. genopfyldning.
Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)
Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklings-

bank og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien.
Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyldninger hvert
fjerde år samt tilbagebetalinger. Der blev i 2013 afgivet et dansk tilsagn på ca. 133 mio. kr. som
led i genopfyldningen for 2013-2016, hvilket svarer til ca. 0,43 pct. af den samlede genopfyld-
ning. Den asiatiske Udviklingsbank er i en række internationale undersøgelser blevet vurderet som
værende en af de mest effektive udviklingsorganisationer, der i høj grad baserer sig på modta-
gerlandenes egne prioriteringer og administrative systemer. Fonden er bankens bløde vindue, der
er særlig målrettet de fattigste lande i regionen. Der gives stor prioritet til at hjælpe lande ramt
af konflikt, herunder et fortsat stort engagement i Afghanistan.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)
Den nordiske Udviklingsfond (NDF) blev oprettet i 1988 af de fem nordiske lande som led

i det nordiske bistandssamarbejde. Fonden havde igennem lånebistand på koncessionelle vilkår
oprindeligt til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i udviklingslandene. Dan-
mark besluttede i 2005 ikke at deltage i den femte genopfyldning af NDF. I 2009 besluttede
Nordisk Ministerråd at videreføre fonden som en klimafond under et nyt mandat, hvor tilbage-
betalinger fra tidligere lånefinansiering anvendes til gavefinansiering til klimaprojekter fortrinsvis
med multilaterale udviklingsbanker som implementerende organisationer. De resterende indbeta-
linger til NDF vedrører de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde genopfyldning af NDF
(NDF IV). Der udestår den sidste rate på 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.) til betaling i 2015.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer
Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institu-

tioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande.
Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief
Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle re-
stancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted
Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig
til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes
i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter
gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den afri-
kanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen
skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den afrikanske Udvik-
lingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (den internationale Udviklingssam-
menslutnings) deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med 2012
over § 06.37.01.11. Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.
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06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Euro-

pæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-
bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i
opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 431,5 479,7 542,0 545,0 545,0 545,0 545,0
Indtægtsbevilling ......................................... 2,2 3,4 2,2 2,2 2,3 0,4 -

10. Den Europæiske Udviklingsfond
 (EUF)

Udgift ................................................... 431,5 479,7 542,0 545,0 545,0 545,0 545,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 431,5 479,7 542,0 545,0 545,0 545,0 545,0

11. EU-lån til Tyrkiet
 Indtægt ................................................ 2,2 3,4 2,2 2,2 2,3 0,4 -

55. Statslige udlån, afgang .................. 2,2 3,4 2,2 2,2 2,3 0,4 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3

I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de ud-

viklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de
oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra
medlemslandene og ikke over EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF indbudgetteres på
udbetalingstidspunktet.

11. EU-lån til Tyrkiet
Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.7.2 Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være
mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende
finansår.

BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil
kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindre indtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.
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06.38. Multilateral bistand til øvrige indsatser
Dette aktivitetsområde omfattede til og med 2007 den del af den multilaterale udviklingsbi-

stand, der ikke naturligt hørte under de øvrige multilaterale aktivitetsområder. Med henblik på
fokusering og øget sammenhæng i den danske multilaterale bistand blev de hidtidige indsatser
under aktivitetsområdet fra 2008 lagt ind under eller sammen med andre konti på andre aktivi-
tetsområder. Aktivitetsområdet er således nedlagt fra og med 2008.

06.38.01. Multilateral regional- og genopbygningsbistand (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til genopbygningsbistand

via internationale organisationer. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne lagt sammen med
andre konti.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... -9,3 -2,8 - - - - -

10. Multilateral regionalbistand
Udgift ................................................... -9,3 -2,8 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -9,3 -2,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5

I alt .................................................................................................................................. 0,5

06.38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt udgifter til konfliktforebyggende initiativer.

Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført til andet aktivitetsområde enten som selv-
stændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... -2,5 -8,9 - - - - -

11. Bidrag til konfliktforebyggelse
gennem multilaterale organisa-

 tioner
Udgift ................................................... -2,5 -8,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -2,5 -8,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,1

I alt .................................................................................................................................. 7,1
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06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører

naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt og aktiviteterne er overført
til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... -0,8 - - - - - -

10. Diverse multilaterale bidrag
Udgift ................................................... -0,8 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,8 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,6

I alt .................................................................................................................................. 2,6

06.39. Humanitær bistand
Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde

og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til af-
hjælpning af humanitære behov, herunder bistand til flygtninge, internt fordrevne og berørte lo-
kalsamfund, som følge af naturkatastrofer, konflikter og langvarige kriser. Anvendelsen af mid-
lerne følger principperne i Strategien for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015.

Målgruppen er de mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt
fordrevne. I strategien lægges der vægt på, at Danmark skal leve op til de internationalt godkendte
principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at fastholde og aktivt understøtte de
humanitære principper vedrørende medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed,
ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed, effektivitet og koordination i den hu-
manitære bistand højt. Nærområdeindsatser indgår som et væsentligt element i den samlede hu-
manitære bistand.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reserva-
tionsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisatio-
ner, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for lokalbefolkningen, internt
fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).
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Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 600,0 615,0 610,0 640,0 610,0 640,0 610,0

10. FN's Flygtningehøjkommissariat
 (UNHCR)

Udgift ................................................... 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0

11. FN's organisation for Palæstinaf-
 lygtninge (UNRWA)

Udgift ................................................... 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

12. FN's Humanitære Koordinations-
 kontor (OCHA)

Udgift ................................................... 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

13. Humanitær fødevarebistand
 (WFP)

Udgift ................................................... 185,0 185,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 185,0 185,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

14. Den internationale Røde Kors
 Komite (ICRC)

Udgift ................................................... 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

15. FN's Højkommissariat for Men-
 neskerettigheder (OHCHR)

Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - - - - -

16. FN's Humanitære Fond (CERF)
Udgift ................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17. FN's organisation for mineryd-
 ning (UNMAS)
 Udgift ................................................... 15,0 30,0 - 30,0 - 30,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 15,0 30,0 - 30,0 - 30,0 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

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

I alt .................................................................................................................................. 0,0
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10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
UNHCR, FN's Flygtningehøjkommissariat, har til opgave at yde international beskyttelse til

verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering
til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har
en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en
række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de
igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket
sin indsats for internt fordrevne. UNHCR er endvidere ved at styrke samarbejdet med vigtige
udviklingsaktører som UNDP og Verdensbanken med henblik på at fremme indsatsen for skabelse
af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens be-
skyttelsesindsatser i kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale
samfund. Det årlige danske bidrag til UNHCR udgør 160 mio. kr.

11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)
UNRWA, FN's Organisation for Palæstinaflygtninge, har siden 1950 ydet bistand til palæ-

stinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag
godt 5 mio. registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle fond,
der finansierer organisationens kerneydelser på undervisnings-, sundheds-, social og beskæftigel-
sesområdet. Udover at støtte UNRWA's kerneydelser har Danmark introduceret et performance-
baseret monitoreringssystem med henblik på at fremme en mere fokuseret og forpligtende dialog
mellem UNRWA og donorerne om de organisatoriske reformer, som skal styrke organisationens
effektivitet, særligt på det finansielle område. Der planlægges i 2015 afgivet tilsagn på 90 mio.
kr. i kernebidrag til UNRWA.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)
OCHA, FN's Humanitære Koordinationskontor, har til formål at sikre koordinationen af hu-

manitær bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme ka-
tastrofeforebyggelse. OCHA administrerer endvidere FN's Centrale Humanitære Fond (CERF)
og er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af FN-appeller. OCHA forestår desuden politi-
kudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetager rollen som fortaler
i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. OCHA's aktiviteter finansieres kun
i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har de seneste år fået en stadig vigtigere
rolle i at styrke det humanitære system og får i takt med gennemførelsen af reformer pålagt stadig
flere opgaver med henblik på at sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Danmark er
med et årligt bidrag på 30 mio. kr. blandt OCHA's 10 største donorer, og det er dermed muligt
at fastholde og udbygge den danske indflydelse på OCHA's arbejde. Danmark er formand for
OCHA's Donor Support Group for en ét-årig periode fra og med juli 2014.

13. Humanitær fødevarebistand (WFP)
FN's Fødevareprogram (WFP) har til formål at bekæmpe fattigdom og sult samt at yde fø-

devarebistand i katastrofesituationer til sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt
fordrevne. Hovedparten af modtagerne er kvinder og børn. WFP er en af verdens største huma-
nitære organisationer. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp. Herigennem bidrager
WFP til 2015-målet om halvering af sult, som er afgørende for også at opnå fremskridt inden for
uddannelse, ligestilling og børne- og mødredødelighed.

WFP anvender i stigende grad kontanter og fødevarekuponer samt opkøb af lokalt og regi-
onalt producerede fødevarer, hvilket fremmer fødevareproduktion og mindsker skævvridning af
lokale fødevaremarkeder. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevaresikkerhed i hu-
manitære katastrofer og som koordinator for logistik og telekommunikation på vegne af det hu-
manitære samfund i verdens kriseramte brændpunkter. Her bidrager WFP til hurtig og effektiv
udbringning af nødhjælp. WFP er endvidere hovedaktør i reformarbejdet inden for det globale
humanitære system, som har til formål at forbedre samarbejdet i større kriser og katastrofer.
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Bidraget til WFP's nødhjælpsindsatser er et kernebidrag, der ydes dels til akut nødhjælp i
katastrofesituationer, dels til længerevarende nødhjælpsindsatser fokuseret på opbygning af
modstandskraft i overgangen fra nødhjælp til genopbygning. Som led i den nye danske organi-
sationsstrategi for samarbejdet med WFP, der skærper fokusset på organisationens humanitære
mandat, vil der i 2015 endvidere være støtte til nyskabelser inden for fødevarebistanden.

Der er en høj grad af overensstemmelse mellem WFP's arbejde og Strategi for Danmarks
udviklingssamarbejde (2012), særligt prioritetsområdet stabilitet og beskyttelse samt den danske
humanitære strategi. WFP er en central partner i gennemførelsen af den danske humanitære
strategi og anvender en rettighedsbaseret tilgang særligt i forhold til ligestilling og beskyttelse
af sårbare grupper. WFP har været meget aktiv i implementeringen af de humanitære reformer.
Organisationen, og hele det humanitære system, udfordres af et stigende antal alvorlige og sam-
menfaldende kriser. Det danske bidrag i 2015 til WFP bibeholdes derfor på i alt 210 mio. kr.
Dermed fastholder Danmark sin plads blandt de fem største donorer af ikke-øremærkede bidrag
med mulighed for fortsat stor dansk indflydelse på WFP.

14. Den internationale Røde Kors Komite (ICRC)
Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre

for væbnede konflikter. ICRC's indsats retter sig mod sårede, krigsfanger, civile internerede, po-
litiske fanger, flygtninge og internt fordrevne samt indbyggere i besatte områder. Nødhjælp,
herunder medicinsk og kirurgisk behandling, indgår i væsentligt omfang i ICRC's aktiviteter. Det
årlige bidrag til ICRC udgør 20 mio. kr.

15. FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR)
Bidrag til OHCHR er fra 2010 finansieret over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskeret-

tigheder.

16. FN's Humanitære Fond (CERF)
FN's Humanitære Fond (CERF) blev oprettet i 2006 med henblik på at gøre FN-systemet i

stand til at reagere hurtigere i akutte humanitære kriser, samt til at yde bistand til kriser, som er
kronisk underfinansierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende
og har bidraget til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humani-
tære indsatser. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som ude-
lukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter i overensstemmelse med den
humanitære strategi aktivt op om FN's centrale og koordinerende rolle med hensyn til at skabe
en sammenhængende international indsats i humanitære kriser. Danmark er med et årligt bidrag
på 100 mio. kr. en af de største bidragsydere til fonden.

17. FN's organisation for minerydning (UNMAS)
FN's organisation for minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på mine-

rydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for
Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede
projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsam-
fundsorganisationer er ansvarlige for at implementere. Der planlægges i 2015 afgivet et toårigt
tilsagn på 30 mio. kr.
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06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem
internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel
for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til
styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgif-
terne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... 875,8 -11,2 - - - - -

10. Humanitære bidrag
Udgift ................................................... 601,6 -10,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 601,6 -10,0 - - - - -

11. Civile beredskaber og akutte
 hum. indsatser

Udgift ................................................... 128,2 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 128,2 - - - - - -

12. Bistand til flygtninge og internt
fordrevne i nærområder
Udgift ................................................... 146,2 -0,7 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 146,2 -0,7 - - - - -

13. Nødhjælpspuljer
Udgift ................................................... -0,2 -0,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,2 -0,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

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

I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Humanitære bidrag
Over kontoen blev der tidligere ydet humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langva-

rige humanitære kriser. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen ned-
lagt i 2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og
langvarige kriser.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til civile beredskaber og nødhjælpspuljer.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgifterne
afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.
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12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til indsatser i flygtninge i nærområder og

internt fordrevne. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i
2013 og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang-
varige kriser.

13. Nødhjælpspuljer
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælps-

puljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og
udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes, i overensstemmelse med Strategi for Danmarks Humani-
tære Indsats 2010-2015, bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale og internationale
organisationer og institutioner samt fælles humanitære fonde. Det drejer sig om såvel menne-
skeskabte som naturskabte kriser, herunder klimarelaterede katastrofer, hvor en international
indsats er påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til
indsatser for flygtninge og internt fordrevne i nærområder samt til at hjælpe lande, der har mod-
taget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt supplerende mål: 1) øget ad-
gang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbe-
folkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger for flygtninge og fordrevne
og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande med en styrket flygtninge- og migrationshåndtering.
Endvidere indgår i begrænset omfang elementer, som fremmer udviklingsmæssige aspekter af
migration. Der er fokus på en række kriser i Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtnin-
gekriserne i og omkring Syrien, Irak og Afghanistan.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og inter-
nationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og
langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistandseffektivitet.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - 1.477,8 915,0 1.135,0 1.165,0 1.135,0 1.165,0

10. Strategiske partnerskabsaftaler
Udgift ................................................... - 629,0 644,0 644,0 644,0 644,0 644,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 629,0 644,0 644,0 644,0 644,0 644,0

11. Øvrige bidrag til akutte og lang-
 varige kriser

Udgift ................................................... - 848,8 271,0 491,0 521,0 491,0 521,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 848,8 271,0 491,0 521,0 491,0 521,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1

I alt .................................................................................................................................. 0,1
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10. Strategiske partnerskabsaftaler
I overensstemmelse med Strategi for Danmarks Humanitære Indsats 2010-2015 har Uden-

rigsministeriet siden 2010 gradvist indgået flerårige partnerskabsaftaler med humanitære partnere,
herunder FN-organisationer og private hjælpeorganisationer. Formålet med aftalerne er at give
partnerne bedre finansieringsmæssig forudsigelighed og større fleksibilitet i planlægningen til
gengæld for, at de leverer og dokumenterer resultater i forhold til prioriteterne i Danmarks hu-
manitære strategi. Aftalerne er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor
der særligt fokuseres på organisationernes evne til at dokumentere resultater samt deres generelle
kapacitet mht. såvel administration som planlægning og gennemførelse af humanitære indsatser.
Det danner bl.a. grundlag for fastlæggelse af niveauet for den videre støtte.

Under partnerskabsaftalerne afsættes midler til indsatser i et mindre antal prioriterede, lang-
varige humanitære kriser samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling
af strategier og metoder på det humanitære område. Målet er at bidrage til styrket beskyttelse og
forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte sam-
fund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.

Derudover omfatter partnerskabsaftalerne med de danske humanitære organisationer og FN's
Flygtningehøjkommissariat fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i stand til at
reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte huma-
nitære kriser. Det skal som hovedregel være en respons på en konkret international eller national
appel om hjælp, og midlerne kan blandt andet anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og
forsendelse af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller
mandskabsmæssige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller
kriser. Udsendelse af eksperter kan også ske med henblik på en generel styrkelse af responska-
paciteten hos centrale internationale partnere (herunder FN, Den Internationale Røde Kors Komité
(ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internationale netværk) samt til delta-
gelse i koordination af humanitær bistand. De fleksible midler kan i begrænset omfang anvendes
til forberedelse af fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabs-
lagre.

Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af midler under partnerskabsaftalen
fastlægges gennem årlige forhandlinger på baggrund af organisationens resultatberetning, strategi
og plan for det kommende år.

Der er indgået partnerskabsaftaler med Adventist Development and Relief Agency, Danmark
(ADRA), Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Læger Uden Græn-
ser, Mission Øst, Red Barnet, Røde Kors i Danmark samt FN's Flygtningehøjkommissariat
(UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's Befolkningsfond (UNFPA). 

Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA) har som mål at bekæmpe fat-
tigdom og social uretfærdighed ved at uddanne mennesker i sundhed og hygiejne samt ved at
forbedre adgangen til uddannelse og fødevarer. Organisationen er en del af og arbejder gennem
det internationale ADRA-netværk.

Caritas Danmark har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse
for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrager målgruppen
som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer,
der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige
kriser, såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fokuseres
bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med alle aspekter af flygtningesagen med det overordnede
mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Arbejdet omfatter
hele spektret, fra nødhjælp i akutte flygtningekriser over bistand til at flygtninge og internt for-
drevne kan vende hjem, til bæredygtig reintegration og genopbygning. Indsatsen omfatter endvi-
dere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold. Organisationen
er til stede i mere end tredive lande og udsender derudover eksperter til flere FN-organisationer
såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's Børnefond (UNICEF), FN's Flygt-
ningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevareprogram (WFP).
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Folkekirkens Nødhjælp er en kirkelig og folkelig hjælpeorganisation med baggrund i den
danske Folkekirke. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med akut nødhjælp, langsigtet udviklingsar-
bejde og information om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mel-
lemøsten og Centralasien. Folkekirkens Nødhjælp arbejder multilateralt gennem alliancen Action
by Churches Together og i partnerskab med lokale kirkelige foreninger og folkelige organisatio-
ner, der ofte står for selve indsatsen i humanitære kriser med faglig og finansiel støtte fra Fol-
kekirkens Nødhjælp.

Læger Uden Grænser har som mål at yde medicinsk nødhjælp til de befolkningsgrupper, som
er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hun-
gersnød og fattigdom. Organisationen arbejder endvidere i udstrakt grad med fortalervirksomhed
med afsæt i de humanitære principper. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. konkrete langsigtede
indsatser samt udsendelse af medicinsk personel mv. i forbindelse med akutte og langvarige hu-
manitære kriser.

Mission Øst har som mål at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til
at organisere og hjælpe sig selv gennem aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til langsigtet
udviklingshjælp. Indsatserne fokuserer særligt på at afhjælpe behov i lokalsamfund, primært inden
for udvikling af landområder og inden for handicapområdet. Bidraget til Mission Øst vil først og
fremmest omfatte organisationens aktiviteter i Afghanistan, hvor den gennem mange år har været
en partner under Danmarks samlede indsats. Organisationen opererer i øvrigt også i en række
andre kriser, specielt i Asien.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder
for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Ret-
tigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingsbistand. Red Barnet
er medlem af den internationale sammenslutning Save the Children, der er en af verdens største
børnerettighedsorganisationer. Partnerskabsaftalen omfatter bl.a. en række konkrete indsatser til
fordel for børn og unge i langvarige humanitære kriser, udsendelse af rådgivere, fortalervirk-
somhed om de humanitære principper samt deltagelse i det humanitære koordinationsarbejde på
uddannelsesområdet.

Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors-selskabers kapacitet til at
forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre
omvæltninger. Dette sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for kata-
strofeforebyggelse og sundhed samt i nogen udstrækning psyko-social bistand til flygtninge og
internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse
af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Røde Kors i Danmark midler
til den Internationale Røde Kors Komités (ICRC) nødhjælpsindsats i akutte og langvarige huma-
nitære kriser. 

FN's flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne
og statsløse beskyttelse samt at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har
gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet
yderligere underbygget gennem indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen
supplerer det danske kernebidrag til UNHCR og er i særlig grad fokuseret på indsatser til fremme
af varige løsninger i langvarige flygtningekriser men indeholder også en fleksibel nødhjælpspulje.

FN's Børnefond (UNICEF) har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevil-
kårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisa-
tionens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nød-
hjælpsarbejde. Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNICEF med støtte til
indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens
generelle kapacitet på nødhjælpsområdet.

FN's Befolkningsfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til
at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internatio-
nale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en humanitær strategi, som blev ved-
taget i 2012, og som danner afsæt for den strategiske partnerskabsaftale med Danmark. Inden for
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rammerne af denne ydes støtte til indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til
yderligere styrkelse af organisationens generelle kapacitet på området.

I forbindelse med partnerskabsaftalerne med danske private hjælpeorganisationer yder
Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse.
Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære
omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af ad-
ministrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisa-
tionens administrationsudgifter i øvrigt.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser
Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære

kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarela-
terede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som
regel af private hjælpeorganisationer og internationale organisationer.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret af FN som led
i den humanitære reform. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons
og er dermed også centrale instrumenter til at forbedre planlægning, koordination og monitorering
af den internationale humanitære bistand.

I begrænset omfang kan kontoen anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effek-
tiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats samt til forebyggelse
af humanitære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder
Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse.
Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære
omkostninger overstige 5 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af ad-
ministrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisa-
tionens administrationsudgifter i øvrigt

Kontoen er en rammebevilling.

Mio. kr.

2014 2015 2016 2017 2018

ADRA ........................................................ 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Caritas Danmark ........................................ 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Dansk Flygtningehjælp.............................. 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0
Folkekirkens Nødhjælp.............................. 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
Læger Uden Grænser................................. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Mission Øst ................................................ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Red Barnet ................................................ 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0
Røde Kors i Danmark ............................... 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5
FN's Børnefond (UNICEF) ....................... 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
FN's Befolkningsfond (UNFPA) ............... 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

I alt ............................................................ 644,0 644 644,0 644,0 644,0
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Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investerings-
fremmeindsats, under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og inve-
steringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.)
Kontoen omfatter tilskudsbevillinger afsat med henblik på at forbedre danske virksomheders

mulighed for afsætning på eksportmarkedet samt for adgang til globalt førende innovationsmil-
jøer. Der kan under kontoen afholdes udgifter til eksportstipendiater, handelskontorer, handels-
kontorer med status som generalkonsulater og innovationscentre, analyser og aktiviteter vedrø-
rende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer, herunder eta-
blering af inkubatorer samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer. Over
bevillingen kan tillige afholdes udgifter til konsulært arbejde på handelskontorer og lignende.

Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem udenrigstjenestens driftsbevilling og be-
villingen til eksportstipendiater, jf. særlig bevillingsbestemmelse under § 06.11. Udenrigstjenesten
mv.

Over bevillingen afholdes udgifter i Danmark til koordinering af eksportstipendiatfunktionen
og til understøttelse af samarbejdet med de regionale væksthuse. Endvidere kan der afholdes
udgifter til honorarer til Bevillingsudvalget under Danmarks Eksportråd samt til Kong Frederik
den IX Hæderspris.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.14 Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000
kr. pr. debitor i form af udgifter til leje af bus, hotelværelser og køb af
flybilletter og lignende i forbindelse med eksportfremme, ministerdele-
gationer mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering.

BV 2.10.2 Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til for-
øgelse af udgiftsbevillingen.

BV 2.3.2 Efter den gældende bekendtgørelse om betaling af tjenestehandlinger i
udenrigstjenesten opkræves der betaling i forbindelse med kommercielle
individuelt løste eksportfremmeopgaver mv. for rekvirenter (virksom-
heder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institu-
tioner) og publikationer og lignende, som kan fravige princippet om at
være fuldt omkostningsdækkende.

BV 2.5.1 Udenrigsministeren bemyndiges til som en del af betalingsordningen for
eksportfremme at indgå individuelle aftaler med lokalt ansatte med op-
gaver inden for eksportfremmeområdet, der indebærer, at op til 25 pct.
af den enkelte repræsentations indtjeningsmål kan anvendes direkte som
resultatløn. Der kan endvidere indgås individuelle aftaler om resultatløn
med lokalansatte investeringsfremmemedarbejdere mv.

BV 2.5.2 Af kontoen afholdes udgifter til dækning af stipendiater.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 83,5 60,1 72,2 71,7 70,6 70,6 70,6
Indtægtsbevilling ......................................... 37,1 19,4 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3

10. Eksportstipendiater og handels-
 kontorer

Udgift ................................................... 68,3 60,1 72,2 71,7 70,6 70,6 70,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 19,9 - - - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,0 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 53,9 47,0 19,4 18,9 17,8 17,8 17,8
29. Ekstraordinære omkostninger ....... 0,0 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 8,6 13,1 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
45. Tilskud til erhverv ........................ -11,5 - 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ -2,6 - - - - - -
Indtægt ................................................ 25,1 19,4 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3
11. Salg af varer .................................. 25,1 19,4 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3

20. Innovationscentre
Udgift ................................................... 15,1 - - - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 3,3 - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,5 - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 1,3 - - - - - -
Indtægt ................................................ 12,0 - - - - - -
11. Salg af varer .................................. 5,0 - - - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 7,0 - - - - - -

Bemærkninger: 
ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger: Vedrører udgifter til skattefri tillæg.
ad 44. Tilskud  til personer: Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.
ad 45. Tilskud  til erhverv: Vedrører udgifter til drift af eksportstipendiatkontorerne.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 24,2

I alt .................................................................................................................................. 24,2

10. Eksportstipendiater og handelskontorer
Eksportstipendiatordningen omfatter ca. 20 handelskontorer og kontorer med status som ge-

neralkonsulat i kommercielle centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til for-
mål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af
markeds- og konkurrenceoplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og out-
sourcing samt bidrage til organisationens fortsatte udvikling. De pågældende opgaver bliver
udelukkende løst af eksportstipendiaterne, såfremt de kan henføres til Eksportrådets formål, her-
under at opgaveløsningen tilgodeser en klar dansk kommerciel interesse. Stipendiaterne skal have
solid erfaring fra arbejde i det private erhvervsliv og rekrutteres for en tidsbegrænset periode, der
blandt andet afhænger af opnåede resultater. Stipendiaterne modtager under udsendelsen et sti-
pendium bestående af et skattepligtigt grundbeløb og et skattefrit tillæg, der reguleres for det lo-
kale omkostningsniveau. Herudover tilbydes eksportstipendiaterne outplacement assistance ved
udløbet af eksportstipendiet.

Ved Eksportrådets etablering besluttedes, at eksportstipendiaternes profil og grundlæggende
operationsbetingelser ikke skulle ændres. Ordningen fastholdes derfor som en egen tilskudsbe-
villing, hvilket sikrer den fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen, der gør, at der med
kort varsel kan oprettes og nedlægges handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efter-
spørgslen i dansk erhvervsliv og omkostningseffektivitet.
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Som led i Aftale om en vækstpakke af juni 2014 kan der under kontoen forvaltes et 2-årigt
pilotprogram for "højpotentialeprojekter" med henblik på at identificere og fremme danske løs-
ninger i store internationale projekter. Under kontoen kan endvidere forvaltes et 3-årigt projekt
med strategiske sektorsamarbejder inden for prioriterede sektorer i udvalgte lande, bl.a. hvor
Danmark har særlige styrkepositioner i form af ekspertise og teknologi. Indsatsen skal via op-
bygning og vedligeholdelse af relationer til beslutningstagere synliggøre dansk viden og danske
kompetencer til fordel for danske virksomheder inden for de udvalgte sektorer. Der etableres
endeligt en on-lineplatform, der skal sikre én indgang til den offentlige eksportfremme. Platfor-
men kan delvist finansieres over kontoen i 2015-2016.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke
2.0 af marts 2009 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl. Bevillingen i 2016-
2018 er teknisk videreført i 2009-pl.

På finansloven for 2014 blev kontoen tilført 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i 2015 til en
styrket eksport- og investeringsfremmeindsats for virksomheder indenfor velfærds- og sundheds-
området, jf. Aftale om foreløbig udmøntning af midler afsat til opfølgning på arbejdet i vækstte-
ams af 23. september 2013 mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og
Liberal Alliance. Som følge af ovennævnte aftale blev endvidere afsat 3,4 mio. kr. i 2014 og 2,4
mio. kr. i 2015 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, således at der i alt er afsat 5,0 mio. kr. i 2014
og 3,5 mio. kr. i 2015 til en styrket eksport- og investeringsfremmeindsats for virksomheder in-
denfor velfærds- og sundhedsområdet.

20. Innovationscentre
Der er under § 19. Uddannelse- og Forskningsministeriet afsat 24,6 mio. kr. årligt i 2013-

2016 til finansiering af en videreførelse af de eksisterende innovationscentre i Kina, USA og
Tyskland, samt til etablering af nye innovationscentre i førende internationale forsknings-, ud-
dannelses- og innovationsregioner.

 Udenrigsministeriet afholder udgifterne forbundet med driften af innovationscentrene med
henblik på efterfølgende dækning af det faktiske forbrug af Uddannelse- og Forskningsministeriet,
hvor bevillingen er afsat.

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.1 Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til
fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen,
kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbe-
villing.

BV 2.10.2 Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i for-
bindelse med konferencer og lignende kan genanvendes.

BV 2.2.10 Tilskud ydes som tilsagn 
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 59,3 52,1 54,8 54,8 31,8 31,8 31,8

10. Indsats for små og mellemstore
virksomheder og innovative
vækstvirksomheder og iværksæt-

 tere
Udgift ................................................... 23,6 24,2 22,2 22,2 11,2 11,2 11,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 2,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 23,6 21,4 20,8 20,8 9,8 9,8 9,8

20. Fælles erhvervsfremstød
Udgift ................................................... 35,6 27,9 32,6 32,6 20,6 20,6 20,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,5 0,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 35,2 27,7 29,5 29,5 17,5 17,5 17,5

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2014

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og
iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har
Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, in-
novative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og in-
novative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for in-
novation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksom-
heder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksom-
hederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude
på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samar-
bejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere særlige indsatser, der skal fremme små og mel-
lemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke
2.0 af marts 2009 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl.
Bevillingen i 2016-2018 er teknisk videreført i 2009-pl.

På finansloven for 2014 blev der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af Aftale
mellem regeringen (SRSF), Venstre, Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti om Vækstplan
DK af april 2013. Heraf blev 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstje-
nesten og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Der
blev heraf afsat 11 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på underkonto 10 under § 06.41.03. Særlige
eksportfremmetilskud. Aktiviteterne vil blive anvendt til målrettet SMV-indsats på vækstmarke-
derne (særligt indsatserne Vitus, Eksportstart og Strategiske virksomhedsalliancer).
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Centrale aktivitetsoplysninger

20. Fælles erhvervsfremstød
Erhvervsfremstød omfatter en række initiativer til at fremme dansk eksport. Dette gennem-

føres i offentlige-private partnerskaber ved at yde medfinansiering til fælles erhvervsfremstød for
grupper af virksomheder for derigennem at give de deltagende virksomheder større viden om
markeds- og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på
eksportmarkedet. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for
dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet mod en veldefineret gruppe
af virksomheder på det udenlandske marked.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles erhvervsfremstød
vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for det gældende regelsæt kunne foretages af
en dansk virksomhed eller en dansk erhvervs- og/eller brancheorganisation. Endvidere kan re-
præsentationer i den danske udenrigstjeneste, i tilfælde hvor repræsentationen fungerer som ko-
ordinator for et officielt eksportfremstød, ansøge om et sådan tilskud på vegne af de deltagende
virksomheder med henblik på at repræsentationerne kan afholde udlæg herfor. Repræsentatio-
nerne får ikke selv andel i tilskudsmidlerne.

Der er nedsat et bevillingsudvalg, der, jf. forretningsordenen, træffer afgørelse om større an-
søgninger om medfinansiering under eksportfremmebevillingen og for alle ansøgninger fra re-
præsentationer i udenrigstjenesten. Bevillingsudvalget tager desuden stilling til spørgsmål af
principiel karakter vedrørende bevillingen.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om forårspakke
2.0 blev det besluttet at fastholde bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-pl. Bevillingen i
2016-2018 er teknisk videreført i 2009-pl.

På finansloven for 2014 blev der afsat 35 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Konservativt Folkeparti om en vækstpakke af
april 2013. Heraf blev 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 afsat på § 06.11.01. Udenrigstjenesten
og 23 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud. Der blev heraf
afsat 12 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 på underkonto 20 under § 06.41.03. Særlige eksport-
fremmetilskud. Aktiviteterne vil blive anvendt til fælles erhvervsfremstød.

Centrale aktivitetsoplysninger 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal eksport-forberedelsesforløb 98 0 0 0 0 0 0
Antal eksportsparringsforløb 0 45 100 100 75 75 75
Antal eksportstartforløb 637 438 300 300 250 250 250
Antal innovationspakker 36 50 50 50 40 40 40
Antal Vitusforløb 30 41 20 20 0 0 0
-Heraf Grøn Vitus 21
Strategiske virksomhedsalliancer 0 0 10 10 0 0 0
Regional Key Accounts 0 0 25 25 5 5 5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal virksomhedsdeltagere i fremstød 1.212 1.150 1.100 1.100 720 720 720
Medfinansieringsprocent 50 50 50 50 50 50 50
Officielle fremstød (mio. kr.) 4,0 4,0 4,0 4,0
Øvrige fælles fremstød (mio. kr.) 28,6 16,6 16,6 16,6



154 § 6.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01.

Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantifor-
pligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de
indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70 og gentages uændret
i forhold til finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde

evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovation indgåede flerårige garantiforpligtelser.
Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene
under Nordisk Ministerråd.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og gentages uændret i
forhold til finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 10.
Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden

for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene
altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en stats-
garanti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt
300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgningsud-
betalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke
nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør
en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2004 og gentages uændret i forhold til fi-
nansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 13.
I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har

det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Fær-
øernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale orga-
nisationer, vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigs-
ministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og
Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr.
overfor internationale organisationer.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i
forhold til finansloven for 2014.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/or-

ganisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller ind-
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placering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Sam-
arbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig
samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter
forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i
forhold til finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen er optaget for at skabe hjemmel for udenrigsministeren og udviklings-

ministeren til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske organisationer
(NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af ud-
viklingsbistanden.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2002 og gentages uændret i
forhold til finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelses-

ordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser,
lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. Un-
derstøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel
til at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler,
der følger af akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse,
der ydes til tidligere lokalt ansatte og disse efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af
det antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræ-
sentation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion
fra § 36.33.01.14. Understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til understøttelser til
tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på
området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til
understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift.
modtagere af allerede anlagte understøttelser.

Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekst-
anmærkning nr. 124 til § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27.
marts 1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten af-
holdes inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2014 og gentages uændret i
forhold til finansloven for 2014.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
I henhold til Lov om Udenrigstjenestens § 14 stk. 2, jf. lov nr. 150 af 13. april 1983, skal

gebyrbeløb for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten indbetales til statskassen. På § 06.11.05.
Indtægter fra borgerserviceydelser optages gebyrindtægter fra bl.a. legalisering og udstedelse af
pas og visa. Med tekstanmærkningen præciseres det, at årets resultat på § 06.11.05. Indtægter fra
borgerserviceydelser overføres til § 06.11.01. Udenrigstjenesten som led i bevillingsafregningen,
idet § 06.11.01. Udenrigstjenesten er virksomhedsbærende hovedkonto for § 06.11.05. Indtægter
fra borgerserviceydelser. Ved den førstkommende opdatering af Lov om udenrigstjenesten vil
Udenrigsministeriet præcisere, at omkostningsbaserede gebyrindtægter kan overføres til §
06.11.01. Udenrigstjenesten.

Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2014 og gentages uændret i
forhold til finansloven for 2014.
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