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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 9.570,0 9.570,0 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 3.161,6 3.161,6 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 2.161,6 2.161,6 -
Indtægtsbudget ....................................................................... - - -

Reserver mv. ............................................................................................. 12.731,6 -
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 3.370,8 -
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 9.360,8 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... 12.731,6 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 12.731,6 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 12.731,6 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 1.000,0 -
02. Forskningsreserve ................................................................... - -
04. Satsreguleringspulje ................................................................ - -
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift .................................. - -
08. Reserve til grøn omstilling mv. .............................................. - -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud

mv. ........................................................................................... 1.000,0 -
10. Fonden for Velfærdsteknologi ................................................ 86,3 -
16. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse ........................... - -
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..................................... 34,5 -
19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv. ................... 217,3 -
20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes er-

hvervsrettede sagsbehandlingstider ........................................ 31,2 -



4 § 35.

22. Reserve Statens Serum Institut ............................................... 100,0 -
23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift ............................... 450,0 -
24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg ............................ - -
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa-

le operationer .......................................................................... 28,8 -
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem

til det samlede beredskab mv. ................................................ 22,7 -
29. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue - -
32. Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet ................... - -
33. Effektivisering af det statslige indkøb ................................... - -
34. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra

øerne ........................................................................................ 50,0 -
35. Ramme til lempelser for erhvervslivet ................................... - -
45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skat-

teaftalen ................................................................................... - -
47. Reserve til EU-bidrag ............................................................. - -
48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet ............... 100,0 -
49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne .................. 250,0 -
50. Reserve til klimatiltag ............................................................. - -
60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter .......... - -

35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ................................ 7.199,2 -
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .............................. 2.161,6 -
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Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det
på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder.
Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til
ikke-fradragsberettiget købsmoms.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 7.341,8 7.264,3 8.139,1 9.570,0 11.882,3 12.180,3 13.487,2
Udgift ......................................................... 7.341,8 7.264,3 8.139,1 9.570,0 11.882,3 12.180,3 13.487,2

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 7.341,8 7.264,3 8.139,1 9.570,0 11.882,3 12.180,3 13.487,2
35.11. Reserver mv. ................................. - - 1.011,2 2.370,8 4.683,1 4.981,1 6.288,0
35.12. Momsrefusion ................................ 7.341,8 7.264,3 7.127,9 7.199,2 7.199,2 7.199,2 7.199,2

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 2.334,6 2.048,5 3.140,2 3.161,6 3.869,4 3.871,9 3.374,3
Udgift ......................................................... 2.334,6 2.048,5 3.140,2 3.161,6 3.869,4 3.871,9 3.374,3

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 2.334,6 2.048,5 3.140,2 3.161,6 3.869,4 3.871,9 3.374,3
35.11. Reserver mv. ................................. - - 1.000,0 1.000,0 1.707,8 1.710,3 1.212,7
35.12. Momsrefusion ................................ 2.334,6 2.048,5 2.140,2 2.161,6 2.161,6 2.161,6 2.161,6

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... - - 200,0 - - - -
Indtægt ....................................................... - - 200,0 - - - -

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - 200,0 - - - -
35.11. Reserver mv. ................................. - - 200,0 - - - -

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

Bevilling i alt ............................................. 9.676,4 9.312,8 11.079,3 12.731,6 15.751,7 16.052,2 16.861,5

Aktivitet i alt .............................................. 9.676,4 9.312,8 11.079,3 12.731,6 15.751,7 16.052,2 16.861,5
Udgift ..................................................... 9.676,4 9.312,8 11.279,3 12.731,6 15.751,7 16.052,2 16.861,5
Indtægt ................................................... - - 200,0 - - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 9.676,4 9.312,8 11.279,3 12.731,6 15.751,7 16.052,2 16.861,5
Indtægt ................................................... - - 200,0 - - - -
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - 900,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Merudgifter ved nye bevillings-
 forslag

Udgift ................................................... - - 900,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 900,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Reservebeløbet for 2015-2018 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller eks-

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

35.11.02. Forskningsreserve
| Fra forskningsreserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation.
| På finansloven for 2015 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv., jf. tabel
| 1.

| Tabel 1. Forskningsreserve

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 1.593,9 1.187,0 2.491,0

10. Tværgående forskningsinitiativer
 Udgift ................................................... - - - - 1.228,5 638,9 1.760,2

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 1.228,5 638,9 1.760,2

20. Forskningsreserve i henhold til
Aftale om en reform af førtids-
pension og fleksjob
Udgift ................................................... - - - - 365,4 548,1 730,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 365,4 548,1 730,8

| Mio. kr. (2015-pl)| 2015| 2016| 2017| 2018

| Reserve til videreførelse af forskningsindsatsen| 1.341| 1.668| 2.464| -
| Strategisk forskning, udvikling og demonstration i
| energiteknologier| -440| -| -| -
| Innovationsaktiviteter (Godkendte Teknologiske Serviceinstitut-
| ter, Innovationsmiljøer og Innovationscentre)| -| -| -174| -
| Nye forskningsbevillinger på ministerområderne| -44| -44| -1.103| -
| Udmøntet til Danmarks Innovationsfond sfa. Aftale om vækst-
| pakke 2014| -244| -| -| -
| Fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2018| -| -| -| 2.491
| Udmøntet i Aftale om fordeling af fordelingsreserven i 2015| -613| -30

| Forskningsreserve i alt| 0| 1.594| 1.187| 2.491
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10. Tværgående forskningsinitiativer
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, En-
| hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
| i 2015 af oktober 2014 udmøntes der på ændringsforslagene 613 mio. kr. i 2015, jf. tabel 1.

20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
| Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
| parti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende provenuet
| til medfinansiering af udgifter forbundet med regeringens uddannelses- og forskningsmålsætnin-
| ger.
| Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsæt-
| ningen, svarende til 244 mio. kr. i 2015.
| Som følge af Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014 er de 244 mio. kr. i 2015 udmøntet
| til Danmarks Innovationsfond, jf. tabel 1.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 310,2 695,1 508,7

10. Satsreguleringspulje
 Udgift ................................................... - - - 350,0 1.035,2 1.420,1 908,7

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 350,0 1.035,2 1.420,1 908,7

20. Forslag til udmøntning
Udgift ................................................... - - - -350,0 -725,0 -725,0 -400,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -350,0 -725,0 -725,0 -400,0

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

til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring
af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen
(ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel sva-
rende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret
til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2013 har
været afdæmpet, og som følge deraf udgør tilpasningsprocenten for 2015 -0,5. Det indebærer, at
der ikke tilføres satsreguleringspuljen et puljebeløb i 2015.

Der frigives 576,0 mio. kr. i 2015 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. Hertil
kommer en bagudrettet korrektion af satsreguleringspuljen på 1.623,0 mio. kr. Engangskorrek-
tionen er fordelt med 203,0 mio. kr. i 2015, 593,7 mio. kr. i 2016, 593,7 mio. kr. i 2017 og 232,6
mio. kr. i 2018. Endvidere forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 55,5 mio. kr. i 2015 som følge
af tilbageførsel af uforbrugte midler. Der tilbageføres 0,1 mio. kr. fra § 11.11.12.20 vedr. gade-
juristen (2010), 11,7 mio. kr. fra § 11.31.03 vedr. screening for psykisk sygdom (2011), 0,2 mio.
kr. fra. § 15.13.22.30 vedr. forskningsinitiativer vedr. ADHD (2013), 0,7 mio. kr. fra §
15.13.23.50 vedr. kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet (2010), 1,0 mio. kr. fra §
15.13.25.30 vedr. forsøgsprojekter på tolkeområdet (2011), 0,1 mio. kr. fra § 15.25.09.15 vedr.
støtte til forældre til anbragte børn og unge (2012), 2,5 mio. kr. fra § 15.64.08.10 vedr. indsatsen
over for beboere på botilbud (2011), 6,5 mio. kr. fra § 15.74.11.10 vedr. akutte tilbud til sinds-
lidende (2011), 1,1 mio. kr. fra § 15.74.13.10 vedr. sundhed for socialt udsatte (2012), 0,7 mio.
kr. fra § 15.74.14.10 vedr. styrket koordination i forbindelse med, at de svageste sindslidende
udskrives fra behandling (2012), 3,6 mio. kr. fra § 15.74.14.20 vedr. integrerede forløb i social-
psykiatri og behandlingspsykiatri (2013), 6,7 mio. kr. fra § 15.74.14.40 vedr. styrket pædagogisk
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indsats i socialpsykiatrien med hensyn til medicinforståelse og psykoedukation (2013), 0,5 mio.
kr. fra § 15.74.14.60 vedr. fremskudt sagsbehandling for mennesker med sindslidelser (2013), 0,1
mio. kr. fra § 15.75.10.10 vedr. projekter på anbringelsesområdet (2012), 0,5 mio. kr. fra §
15.75.11.10 vedr. udvikling af redskaber til at opdage sociale problemer hos børn (2011), 2,3
mio. kr. fra § 15.75.11.30 vedr. forsøgsprojekt om hurtig indsats over for socialt udsatte unge
(2011), 0,6 mio. kr. fra § 15.75.11.40 vedr. forsøg med efterværnsindsats over for tidligere an-
bragte (2011), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.19.10 vedr. styrkelse af tværfagligt og tværsektorielt
samarbejde samt metodeprojekter målrettet udsatte børn og unge (2007), 0,2 mio. kr. fra §
15.75.22.10 vedr. implementering af rygelov på væresteder for socialt udsatte (2011), 0,2 mio.
kr. fra § 15.75.25.10 vedr. fortsat social indsats mod selvmord og selvmordsforsøg (2008), 0,1
mio. kr. fra § 15.75.26.10 vedr. styrket indsats over for socialt udsatte grupper (2007), 1,8 mio.
kr. fra § 15.75.26.11 vedr. støtte til projekter og aktiviteter igangsat i regi af puljen for socialt
udsatte før kommunalreformen (2008), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.26.44 vedr. forsøg med tilbud om
ambulant behandling af voksne med stofmisbrug (2013), 1,5 mio. kr. fra § 15.75.26.50 vedr.
styrket social behandling af alkoholmisbrug (2008), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.30.50 vedr. oprettelse
af kommunale forebyggelses- og rådgivningscentre (2008), 0,6 mio. kr. fra § 15.75.30.93 vedr.
det europæiske år for aktiv aldring (2012), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.72.10 vedr. Fælles Ansvar II
(2010), 0,2 mio. kr. fra § 15.75.74.60 vedr. støtte til projekter i frivillige organisationer under
forandring (2013), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.75.40 vedr. udviklingsinitiativer vedr. ældres livskva-
litet (2013), 0,1 mio. kr. fra § 15.76.26.10 vedr. støtte til udsatte børn og unge gennem fremme
af forældresamarbejde og forældreansvar mv. (2013), 0,1 mio. kr. fra § 15.76.26.12 vedr. ind-
dragelse af forældre med anden etnisk baggrund end dansk i samarbejdet med deres barns skole
(2011), 0,6 mio. kr. fra § 15.77.01.35 vedr. demokratisk medborgerskab og ligebehandling (2013),
0,1 mio. kr. fra § 15.77.14.10 vedr. unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningsliv (2010),
0,1 mio. kr. fra § 15.77.20.10 vedr. etablering af venskabsfamilier og lektiehjælp til børn og fa-
milier med anden etnisk baggrund end dansk (2009), 1,4 mio. kr. fra § 17.49.24.10 vedr. frem-
skudt aktiv indsats i ghettoområder (2013), 0,1 mio. kr. fra § 17.49.43.10 vedr. et mangfoldigt
arbejdsmarked (2012), 0,3 mio. kr. fra § 17.49.44.20 vedr. integration af nydanskere på arbejds-
markedet (2010), 7,7 mio. kr. fra § 29.28.01.25 vedr. pulje til tilgængelighedsforbedringer (2014).
Der er foretaget en PL-opregulering af de tilbageførte beløb.

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2015 vil kunne ompriori-
teres 141,7 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbud-
getteret på finanslovsforslaget med 17,2 mio. kr. i 2016, 22,2 mio. kr. i 2017 og 102,3 mio. kr.
i 2018. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne omprioritering.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2015 er 834,5 mio. kr.
| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 484,5 mio. kr. i 2015,
| 444,3 mio. kr. i 2016, 342,5 mio. kr. i 2017 og 321,8 mio. kr. i 2018 og som følge af Aftale
| mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Dertil er der på forslag til
| finanslov for 2015 afsat en negativ budgetregulering på 350 mio. kr. i 2015, 725,0 mio. kr. i 2016
| og 2017 og 400 mio. kr. i 2018 til udmøntning i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden
| 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014. På baggrund af de to aftaler iværksættes følgende initia-
| tiver, som indbudgetteres på de anførte konti:
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| Anm.: Initiativ nr. 1 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen.

| (Mio. kr., 2015-priser)| 2015| 2016| 2017| 2018
| Nr.| Initiativer, jf. aftale af 20. juni 2014.
| Psykiatri
| 1| Mere kapacitet af høj kvalitet, jf. § 16.11.79.30| 200| 300| 300| 300
| 2| Flere og bedre kompetencer i psykiatrien, jf. §
| 16.11.79.30.| 39| 84| 54| 23
| 3| En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og ram-
| mer, jf. § 16.51.58.| 100| 300| 300| -
| 4| Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, jf.
| § 16.51.40.25.| 11| 11| 11| 17
| 5| Reservation til psykiatri, jf. § 35.11.05.10.| -| 30| 60| 60
| I alt| 350| 725| 725| 400

| (Mio. kr., 2015-priser)| 2015| 2016| 2017| 2018
| Initiativer| 838,7| 1173,9| 1073,9| 724,5
| Omprioriteringer fremadrettede bevillinger| -4,2| -4,6| -6,4| -2,7
| Udmøntning af § 35.11.05.10| -250| -425| -425| -400
| Udmøntning af § 35.11.06.10.| -100| -300| -300| -
| Samlet nettotræk| 484,5| 444,3| 342,5| 321,5
|  |  |  |  |  |  
| Nr.| Initiativer, jf. aftale af 7. november 2014.
| Opfølgning på sociale 2020-mål
| 1| Styrkelse af plejefamilieområdet, herunder 1)| 14,6| 26,0| 20,5| 19,6
| 1a| Lovgivningsmæssige initiativer, jf. § 15.11.79.20., §
| 15.44.10.10., § 15.11.21.10., § 10.13.01.10.| 4,1| 16,2| 16,4| 16,7
| 1b| Udviklingsinitiativer, jf. § 15.75.15.10, § 15.75.15.20, §
| 15.75.15.30, § 15.75.15.40, § 15.11.30.50.| 10,5| 9,8| 4,1| 2,9
| 2| Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen,
| herunder| 5,4| 13,2| 10,3| 6,7
| 2a| Skolerettede indsatser, jf. § 20.89.04.29, § 20.11.01.10.| 3,2| 3,2| 7,7| 4,7
| 2b| Skoleunderstøttende metoder, jf. § 20.11.01.10, §
| 15.13.20.30, § 15.13.20.31, § 15.11.30.50| 2,2| 10,0| 2,6| 2,0
| 3| Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud, jf. §
| 15.25.13.10.| 2,8| 2,7| 2,8| 2,7
| 4| Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud,
| jf. § 15.25.14.10, § 15.25.14.11, § 15.11.30.50.| 3,7| 3,8| 1,2| 1,9
| 5| Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse og
| akutte overnatningstilbud, herunder| 26,0| 2,3| 1,0| 1,4
| 5a| Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse, jf. §
| 15.75.21.45, § 15.75.21.46, § 15.11.30.50.| 15,6| 0,4| 1,0| 1,4
| 5b| Pulje til nødovernatningstilbud, jf. § 15.75.21.20.| 6,7| -| -| -
| 5c| Driftsstøtte til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. §
| 15.75.70.19.| 3,7| 1,9| -| -
| 6| Et liv uden vold - Styrket indsats over for voldsramte,
| herunder| 42,6| 13,6| 15,4| 16,0
| 6a| Styrkelse og udvidelse af familierådgivningen, jf. §
| 15.11.79.20, § 15.72.01.10, § 15.11.30.50.| 4,7| 11,1| 13,0| 13,0
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| 6b| Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter, jf. §
| 15.75.03.10, § 15.75.03.11, § 15.11.30.50.| 17,3| 1,5| 1,4| 1,6
| 6c| Udvikling af ambulant rådgivning og sociale indsatser,
| jf. § 15.75.03.20, § 15.75.03.21, § 15.11.30.50.| 20,6| 1,0| 1,0| 1,4
| 7| Øget kvalitet i alkoholbehandlingen, jf. § 16.11.79.40.| 6,9| 8,6| 6,0| 6,0
| 8| Videreførelse af Videnscenter for Rusmiddelskader hos
| Børn, jf. § 16.21.57.30.| 2,3| -| -| -
| 9| Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn af
| misbrugere - familieambulatorier, jf. § 16.11.79.40| 9,0| 3,6| 3,7| 3,7
| 10| En styrket indsats for unge med hashpsykoser, jf. §
| 16.21.68.10.| 2,0| -| 1,0| -
| 11| Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og
| produktionsskoler, jf. § 16.21.68.20.| 2,0| -| 1,0| -
| 12| Lektier Online, jf. § 21.31.07.30.| 2,5| 2,3| 1,7| -
| 13| Brug for alle unge, jf. § 20.11.01.75.| 4,0| 8,0| 8,0| 8,0
| 14| Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidli-
| gere anbragte børn og unge, jf. § 15.75.44.20, §
| 15.75.44.21, § 15.11.30.50.| 54,0| 3,0| 3,0| 37,3
| I alt| 177,8| 87,1| 75,6| 103,3
|  |  |  |  |  |  
| Sundhed for udsatte grupper2)

| 15| Seksuel og reproduktiv sundhed, jf. § 16.21.31.10.| -| 5,3| -| -
| 16| Forebyggelse af HIV, jf. § 16.21.31.40.| 3,1| -| 2,9| -
| 17| Evaluering af Livslinien, jf. § 16.11.01.45.| 0,5| -| -| -
| 18| En særlig indsats for børn og unge af forældre med
| psykiske lidelser, jf. § 16.51.08.10.| 4,2| -| 4,3| 0,5
| 19| Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger,
| jf. § 16.51.12.10.| 1,5| -| -| -
| 20| Tilskud til psykologbehandling, jf. § 35.11.05.10.| -| 4,9| 4,8| 4,8
| 21| Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj, jf. §
| 16.51.23.10.| 2,7| 2,3| -| -
| 22| Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn,
| jf. § 16.51.49.10.| 12,0| -| -| -
| I alt| 24,0| 12,5| 12,0| 5,3
|  |  |  |  |  |  
| Øvrige socialt udsatte
| 23| Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. §
| 15.75.14.10, § 15.75.14.11, § 15.11.30.50.| 12,0| 1,2| 0,6| 1,7
| 24| Rådet for Socialt Udsatte - Udviklings- og aktivitetsbe-
| villing, jf. § 15.11.20.10.| 2,0| 2,0| -| -
| 25| Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, her-
| under| 24,0| 13,7| 13,7| 13,7
| 25a| Ansøgningspulje for NGO'er, jf. § 15.75.27.20.| 20,0| -| -| -
| 25b| Center Mod Menneskehandel, jf. § 15.11.30.50, §
| 9.21.01.10.| 4,0| 13,7| 13,7| 13,7
| 26| Afsavnsundersøgelser, jf. § 15.11.01.10.| 2,5| -| -| -
| 27| Deltagelse og frivillighed for alle, herunder| 11,0| 19,1| 1,1| 1,3
| 27a| Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion
| og deltagelse samt peer-to-peer fællesskaber for udsatte,
| jf. § 15.13.28.61, § 15.13.28.62, § 15.13.28.63, §
| 15.11.30.50.| 6,4| 15,4| 0,6| 0,8
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| 27b| Etablering, drift og udvikling af frivilligcentre, jf. §
| 15.13.28.90, § 15.13.28.91.| 4,1| 3,2| -| -
| 27c| "Frivillig fredag", jf. § 15.13.07.10.| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5
| 28| Analyse på socialområdet, jf. § 15.11.21.10.| 2,0| 4,0| -| -
| 29| Børneforløbsundersøgelsen, jf. § 15.13.01.40.| 3,2| 1,5| -| -
| 30| Konflikthåndtering som forebyggelse - Når forældre
| skilles, jf. § 10.13.01.10, § 15.11.34.20.| 9,0| 12,8| 12,8| 14,2
| 31| Videreførelse af Projekt anonym stofmisbrugsbehand-
| ling, jf. § 15.75.26.44.| 2,5| -| -| -
| 32| Pulje til uddeling af julehjælp, jf. § 15.75.78.10.| 4,0| -| -| -
| 33| Pulje til sommerferiehjælp, jf. § 15.75.10.72.| 5,0| -| -| -
| 34| Behandling af børn og unge, jf. § 15.26.03.10, §
| 15.26.03.20, § 15.11.30.50.| 1,0| 26,0| 27,0| 70,0
| 35| Læringskonsulenternes inklusionsindsats, jf. §
| 20.11.01.60.| -| 20,0| 20,0| -
| 36| Alternative idrætsformer for børn og unge, jf. §
| 21.61.10.50.| 2,5| 2,0| 2,0| -
| 37| Idræt for personer med særlige behov, jf. § 21.61.10.60.| 3,0| 3,0| 3,0| 3,0
| 38| Børn af fængslede og deres familier, jf. § 11.31.03.10.| 5,6| 5,6| 6,6| 6,6
| 39| Mulighed for fritidsjob på STU3), herunder| 5,0| 5,0| 5,0| 5,0
| 39a| Statslige udgifter jf. § 17.35.01.80.| 2,9| 2,9| 2,9| 2,9
| 39b| Kommunal refusion, jf. § 17.19.78.20.| 6,8| 6,8| 6,8| 6,8
| 40| Bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den so-
| ciale indsats4) , herunder| 15,0| 15,0| 15,0| 15,0
| 40a| Uddannelseshjælp, jf. § 17.35.01, § 17.19.78.20.| 22,0| 22,0| 22,0| 22,0
| 40b| Statens uddannelsesstøtte, jf. § 19.81.01.10., §
| 19.11.06.10.| 11,0| 11,0| 11,0| 11,0
| 41| Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, jf.
| § 17.46.67.90.| 4,0| 4,0| 4,0| 4,0
| I alt| 113,3| 134,9| 110,8| 134,5
|  |  |  |  |  |  
| Svage ældre og demens
| 42| Uddannelse af demensnøglepersoner, jf. § 15.75.43.10,
| § 15.75.43.11, § 15.11.30.50.| 4,5| 5,1| 6,2| 4,2
| 43| Aflastning af pårørende til demente i egen bolig - cen-
| trale initiativer, jf. § 15.75.43.20, § 15.75.43.21, §
| 15.11.30.50.| -| 17,4| 0,3| -
| 44| Redskab til målrettet pleje af demente, jf. § 15.75.43.30,
| § 15.11.30.50.| 3,6| 4,6| 5,0| 1,3
| 45| Demensboliger, jf. § 15.75.43.40, § 15.75.43.41| 18,0| 16,0| 16,0
| 46| Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre,
| jf. § 15.75.30.35.| 6,0| -| 5,0| -
| 47| Videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf.
| § 16.33.16.10.| -| 6,4| 7,4| 5,4
| 48| Videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til
| parkinsonpatienter, jf. § 16.51.16.10.| 6,8| -| -| -
| 49| Kortere ventetid til genoptræning, jf. § 16.11.79.40.| 6,9| 36,0| 27,0| 27,0
| 50| En værdig død - modelkommuneprojekt, jf. §
| 16.51.59.10.| 7,6| -| 6,4| -
| I alt| 53,4| 85,5| 73,3| 37,9
|  |  |  |  |  |  
| Mennesker med handicap
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| 51| Implementering og opfølgning på kommende reform af
| servicelovens voksenbestemmelser, jf. § 15.11.30.50, §
| 15.11.21.10.| 3,1| 2,1| 0,6| 2,0
| 52| Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD - centrale
| initiativer, jf. § 15.13.23.15, § 15.13.23.16, §
| 15.11.30.50.| 3,4| 6,2| 1,3| 1,8
| 53| Forlængelse af midlertidig driftsstøtte til Robobraille, jf.
| § 15.64.50.25.| 1,6| -| -| -
| 54| Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med
| handicap, jf. § 15.13.23.25, § 15.11.30.50| 8,6| 15,6| 15,2| -
| 55| Forældreprogrammer, jf. § 15.13.23.30, § 15.11.30.50.| -| 4,5| 11,5| -
| 56| Pulje til tilgængelighedsforanstaltninger, jf. §
| 29.28.01.25.| 8,0| 8,0| 8,0| 8,0
| I alt| 24,7| 36,4| 36,6| 11,8
|  |  |  |  |  |  
| Styrket integration
| 57| Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber
| eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter, herunder| 9,7| 7,2| 7,1| -
| 57a| Forlængelse og udvidelse af R.E.D.-botilbud, jf. §
| 15.77.09.10.| 0,3| 7,0| 7,0| -
| 57b| Etablering af nyt botilbud, jf. § 15.77.09.11, §
| 15.77.09.12.| 9,4| 0,2| 0,1| -
| 58| Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og eks-
| tremisme, jf. § 15.77.10.10, § 15.11.79.20.| 21,2| 14,3| 13,3| 12,1
| I alt| 30,9| 21,5| 20,4| 12,1
|  |  |  |  |  |  
| Udsatte grupper på arbejdsmarkedet
| 59| Indslusning på arbejdsmarkedet, jf. § 17.59.21.50.| 7,5| 11,0| -| -
| 60| Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, jf. § 17.59.21.60.| 9,5| 10,7| 5,0| 6,0
| 61| Videreførelse af projekt om helhedsorienteret indsats for
| au pairs i Danmark, jf. § 17.59.16.10.| 2,0| 2,0| -| -
| 62| Beskæftigelseskonsulenter til veteraner, jf. §
| 17.59.25.20.| 4,0| 6,0| -| -
| 63| Jobbanken, jf. § 17.59.11.35.| -| 3,1| -| -
| 64| TopVirk, jf. § 17.59.11.45.| -| 0,9| -| -
| I alt| 23,0| 33,7| 5,0| 6,0
|  |  |  |  |  |  
| Øvrige, herunder private ansøgere
| 65| Handicapidrættens Videnscenter, jf. § 17.59.11.40.| -| 1,3| -| -
| 66| Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder,
| jf. § 17.49.24.20.| 5,0| 5,0| 5,0| 5,0
| 67| Efterskoleforeningens stipendieordning, jf. §
| 20.77.07.10.| 1,0| 3,1| 4,3| 2,7
| 68| Efterregulering af anonym stofmisbrugsbehandling - lo-
| vinitiativer, jf. § 15.11.79.20.| -| 3,3| 3,3| 3,3
| 69| Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv., herun-
| der| 28,0| 20,0| -| -
| 69a| Inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. §
| 15.75.75.11.| 18,0| -| -| -
| 69b| Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise, jf. §
| 15.75.75.12.| 10,0| -| -| -
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| 69c| Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af
| integration, jf. § 15.75.75.13.| -| 20,0| -| -
| 70| Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer
| mv., herunder| 7,6| 4,6| 2,6| 2,6
| 70a| Driftsstøtte til Center for Udsatte Flygtninge, jf. §
| 15.75.73.16.| 1,1| 1,1| 1,1| 1,1
| 70b| Driftsstøtte til Linien, jf. § 15.75.73.60.| 0,7| 0,7| 0,7| 0,7
| 70c| Driftsstøtte til Børn, Unge og Sorg, jf. § 15.75.73.75.| 0,4| 0,8| 0,8| 0,8
| 70d| Forankringsstøtte til GAM3, jf. § 15.75.74.76.| 2,0| 2,0| -| -
| 70e| Forankringsstøtte til Mødrehjælpen, jf. § 15.75.74.77.| 3,2| -| -| -
| 70f| Forankringsstøtte til Sjældne Diagnoser, jf. §
| 15.75.74.78.| 0,2| -| -| -
| I alt| 41,6| 37,3| 15,2| 13,6
|  |  |  |  |  |  
| Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
| 71| Lovforslag om kriminalpræventive indsatser, jf. §
| 15.13.23.22.
| -2,1| -2,6| -2,7| -2,7

| 72| Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for menne-
| sker med psykiske lidelser, jf. § 15.74.10.50.
| -2,1| -2,0| -3,7| -

| I alt| -4,2| -4,6| -6,4| -2,7
|  |  |  |  |  |  
| Omprioriteringer af uforbrugte midler (mio. kr.
| 2015-priser) 5) og 6)
| Beløb

| 73| 14.51.11.10 Fremme af udvikling i almene boliger mv.| -8,0
| 74| 14.51.51.10 Tilskud til indsats i problemramte bolig-
| områder| -1,1
| 75| 14.51.51.20 Tilskud til helhedsorienteret gadeplan-
| sindsats| -9,5
| 76| 14.51.55.10 Tilskud til fraflytning i ghettoområder| -3,8
| 77| 14.61.01.10 Forebyggelse af kriminalitet i socialt ud-
| satte boligområder| -11,4
| 78| 14.61.03.30 Indsats mod kriminalitet og forsøg med
| belastede skoler| -0,2
| 79| 14.51.53.10 Sociale Viceværter| -1,2
| 80| 14.61.04.10 Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.| -0,7
| 81| 14.51.51.307) Forebyggelse af hjemløshed og udsættel-
| ser| 0,9
| 82| 14.61.03.208) Styrkelse af frivilligt arbejde i socialt be-
| lastede områder| 0,3
| 83| 15.11.34.10 Parrådgivning| -0,4
| 84| 15.13.22.40 Socialhistorisk projekt| -0,1
| 85| 15.13.23.22 Lovforslag om kriminalpræventive sociale
| indsatser| -3,8
| 86| 15.13.23.40 Kvalificering af indsatsen for familier med
| handicappede børn| -0,0
| 87| 15.13.25.10 Udgifter til afholdelse af tolkning| -1,5
| 88| 15.13.25.20 Tilskud til driften af Den Nationale Tolke-
| myndighed| -1,5
| 89| 15.13.28.30 Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden
| for det sociale felt| -0,7
| 90| 15.13.28.70 Frivillig gældsrådgivning| -1,4
| 91| 15.16.01.20 Efteruddannelse| -2,5
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| 92| 15.23.07.10 Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande| -1,4
| 93| 15.25.11.10 Oplysningskampagner og opkvalificering
| af arbejdet vedr. udsatte børn og unge| -0,1
| 94| 15.64.12.10 Sociale teknologier for mennesker med
| funktionsnedsættelser| -0,7
| 95| 15.74.10.20 Fremrykningspuljen| -11,5
| 96| 15.74.10.50 Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen
| for mennesker med psykiske lidelser| -2,3
| 97| 15.74.15.10 Udfasning af driftstilskud til botilbud, bo-
| støtte, væresteder mv.| -2,9
| 98| 15.74.15.30 Udvikling af bostøtte| -13,8
| 99| 15.75.09.10 Innovation og udvikling i den sociale ind-
| sats| -5,5
| 100| 15.75.09.20 Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur| -0,5
| 101| 15.75.09.30 Frivillige organisationers virke| -0,1
| 102| 15.75.10.72 Pulje til sommerferiehjælp| -0,1
| 103| 15.75.20.20 Styrkede kompetencer hos de instanser, der
| møder de kriminelle børn og unge| -0,0
| 104| 15.75.20.30 Forbehandlingsprogram ang. misbrug på
| sikrede afdelinger| -0,2
| 105| 15.75.20.40 Anvendelse af kognitive behandlingspro-
| grammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne af-
| delinger| -0,4
| 106| 15.75.20.70 Efteruddannelse på og evaluering af ny in-
| stitutionstype| -0,9
| 107| 15.75.44.10 Styrkelse af efterværnsindsatsen| -3,6
| 108| 15.75.74.72 Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte
| til bevillinger, der udløber i 2012| -0,1
| 109| 15.75.74.74 Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte
| til bevillinger, der udløber i 2013| -0,0
| 110| 15.75.75.50 Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder
| for socialt udsatte grupper| -0,4
| 111| 15.77.01.31 Dialog, medborgerskab og etnisk ligebe-
| handling| -0,1
| 112| 15.77.01.36 Aktivt medborgerskab| -6,7
| 113| 16.21.03 Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt
| udsatte og sårbare grupper| -0,4
| 114| 16.21.33 Kvalificering af træningstilbud til svært han-
| dicappede børn og unge| -0,7
| 115| 16.21.49 Kommunal indsats målrettet overvægtige børn
| og unge med særligt fokus på udsatte familier| -0,6
| 116| 16.21.51 Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de
| hårdest belastede stofmisbrugere| -3,0
| 117| 16.21.56 Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for
| unge uden for uddannelsessystemet| -0,2
| 118| 16.21.57.10 Pulje til kommunale forsøgsprojekter| -0,6
| 119| 16.21.58 Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse
| blandt svært overvægtige voksne| -0,8
| 120| 16.51.10.10 Let tilgængelighed til akutte psykiatriske
| tilbud| -2,9
| 121| 16.51.10.20 Pulje til flere opsøgende og udgående teams
| i psykiatrien| -21,9
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| Anm.: Initiativ nr. 1, 6, 7, 34, 38, 58, 68 og 70 medfører et helt eller delvist permanent træk
| på satspuljen. Omprioriteringen af initiativ nr. 71 vedrører permanente midler. www.oav.dk in-
| deholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter
| 2003, ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige
| udmøntede puljebeløb og det oprindelige PL-niveau.

| 1) Initiativet forventes fuldt indfaset i 2031 med en samlet årlig udgift på 19,0 mio. kr.

| 2) Temaet svarer til temaet Øvrigt socialt udsatte i den decentrale aftale om satspuljen for 2015
| på sundhedsområdet. Øvrige initiativer på sundhedsområdet er opført under temaerne Opfølg-
| ning på sociale 2020-mål samt Svage ældre og demens.

| 3) og 4) Den samlede udgiftsvirkning af initiativerne er opgjort efter skat, tilbageløb mv. Den
| angivne sum svarer således ikke til indbudgetteringen på de relevante konti, da disse kun af-
| spejler den direkte budgetvirkning.

| 5) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne
| på de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2014 med følgende beløb (opgjort ekskl.
| PL-opregning).
| Nr. 73. 7.645.783,25 kr.
| Nr. 74. 1.065.967,00 kr.
| Nr. 75. 9.338.572,67 kr.
| Nr. 76. 3.766.000,00 kr.
| Nr. 77. 10.332.324,98 kr.
| Nr. 78. 217.650,20 kr.
| Nr. 79. 1.149.690,04 kr.
| Nr. 80. 646.651,76 kr.
| Nr. 81. -865.185,00 kr.
| Nr. 82. -305.421,56 kr.
| Nr. 83. 369.451 kr.
| Nr. 84. 80.007 kr.
| Nr. 85. 3.700.978 kr.
| Nr. 86. 15.000 kr.
| Nr. 87. 1.510.424 kr.
| Nr. 88. 1.518.133 kr.
| Nr. 89. 666.362 kr.
| Nr. 90. 1.400.000 kr.
| Nr. 91. 2.500.000 kr.
| Nr. 92. 1.375.324 kr.
| Nr. 93. 97.000 kr.
| Nr. 94. 678.280 kr.
| Nr. 95. 11.324.724 kr.
| Nr. 96. 2.270.000 kr.
| Nr. 97. 2.816.854 kr.

| 122| 16.51.10.40 Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske
| afdeling"| -1,0
| 123| 16.51.10.50 Pulje til støtte og bistand til personer med
| debuterende sindslidelser| -0,2
| 124| 16.51.79 Styrkelse af indsatsen for mennesker med
| sindslidelser| -11,1
| I alt| -141,7
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| Nr. 98. 13.386.000 kr.
| Nr. 99. 5.423.896 kr.
| Nr. 100. 445.541 kr.
| Nr. 101. 137.861 kr.
| Nr. 102. 112.323 kr.
| Nr. 103. 33.628 kr.
| Nr. 104. 208.476 kr.
| Nr. 105. 417.965 kr.
| Nr. 106. 895.000 kr.
| Nr. 107. 3.471.054 kr.
| Nr. 108. 109.217 kr.
| Nr. 109. 2.996 kr.
| Nr. 110. 375.006 kr.
| Nr. 111. 84.226 kr.
| Nr. 112. 6.461.963 kr.
| Nr. 113. 400.000 kr.
| Nr. 114. 700.000 kr.
| Nr. 115. 621.753 kr.
| Nr. 116. 2.915.243 kr.
| Nr. 117. 184.856 kr.
| Nr. 118. 600.000 kr.
| Nr. 119. 800.900 kr.
| Nr. 120. 2.878.864 kr.
| Nr. 121. 21.603.080 kr.
| Nr. 122. 1.000.000 kr.
| Nr. 123. 232.325 kr.
| Nr. 124. 10.902.344 kr.

| 6) Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele 100.000 og opregnet til 2015-pl. Afrunding
| kan medføre, at tallene ikke summer. Det samlede beløb indbudgetteres med 0 mio. kr. i 2015,
| 17,2 mio. kr. i 2016, 22,2 mio. kr. i 2017 og 102,3 mio. kr. i 2018.

| 7) og 8) Der er i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foretaget primokorrektioner på til-
| skudsordninger for at kunne hensætte tilsagn i indeværende finansår. Der optræder derfor positive
| omprioriteringer i tabellen.

20. Forslag til udmøntning
| Der er afsat en negativ budgetregulering på 350 mio. kr. i 2015, 725,0 mio. kr. i 2016 og
| 2017 og 400 mio. kr. i 2018 til udmøntning i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden
| 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014.
| Fordelingen af budgetreguleringen er beskrevet på ændringsforslag til finansloven for 2015, jf. §
| 35.11.04.10.
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35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 34,9 64,8 64,8

10. Reserve til aftale om psykiatri-
 en, drift

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

10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift
Med Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014 er der afsat i

alt 2,2 mia. kr. Heraf er der afsat 250,0 mio. kr. i 2015, 425,0 mio. kr. i 2016, 425,0 mio. kr. i
2017 og 400,0 mio. kr. i 2018 til løft af kapaciteten, flere og bedre kompetencer, flere midler til
tværfaglig indsats i børne- og ungepsykiatrien og en reservation til psykiatri i satspuljeforhand-
lingerne for 2016.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 250,0 mio. kr. i 2015, 395,0
| mio. kr. i 2016, 365,0 mio. kr. i 2017 samt 340,0 mio. kr. i 2018, som udmøntes på § 16. Mini-
| steriet for Sundhed og Forebyggelse som følge af Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018
| til psykiatrien af juni 2014. Hertil kommer, at kontoen er opskrevet med 4,9 mio. kr. i 2016 og
| 4,8 mio. kr. i både 2017 og 2018 til tilskud til psykologhjælp som følge af Aftale mellem rege-
| ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
| Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
| I forbindelse med ændringsforslagene er reserven således blevet udmøntet, at der på reserven
| forbliver 30 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til reservation af midler, der i
| lyset af evalueringen af psykologordningen kan indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2016,
| jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
| og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014.
| Desuden afsættes yderligere i alt 14,5 mio. kr. i 2016-2018 til at følge op på evalueringen
| med henblik på at kunne dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for patienter med angst-
| lidelser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
| Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.

35.11.08. Reserve til grøn omstilling mv.

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - - 134,0 - - - -

10. Grøn omstilling og beskæftigel-
 se
 Udgift ................................................... - - - -55,1 -38,4 -41,3 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -55,1 -38,4 -41,3 -

20. Reserve til grøn omstilling mv.
 Udgift ................................................... - - 134,0 55,1 38,4 41,3 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 134,0 55,1 38,4 41,3 -
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20. Reserve til grøn omstilling mv.
Der er som led i Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre og Det Konservative Folkeparti

om finansloven for 2014 afsat 200,0 mio. kr. årligt i 2014-17 til grøn omstilling mv. Heraf er afsat
50,0 mio. kr. årligt i 2014-2017 til ressourcestrategi for affaldshåndtering, 7,0 mio. kr. i 2014 og
2015 til styrket rådgivningsindsats for PCB i bygninger samt 9,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i
2015 og 15,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til sekretariatet for Den Danske Naturfond. Endvidere
er der som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juli 2014 afsat 41,7 mio. kr.
i 2014, 78,4 mio. kr. i 2015, 97,0 mio. kr. i 2016 samt 94,1 mio. kr. i 2017 til kompenserende
klimatiltag. I 2014 er 126 mio. kr. ud af de 134 mio. kr. afsat til klimatiltag (jf. Vækstdelaftale
af 14. juli 2014), indsats til fremme af ren luft samt indsats til økologifremme. De resterende
midler på 8,0 mio. kr. i 2014, 55,1 mio. kr. i 2015 og 38,4 mio. kr. i 2016 og 41,3 mio. kr. i 2017
udmøntes efter drøftelse med parterne bag Aftale om finansloven for 2014 og med udgangspunkt
i regeringens oplæg.

| Kontoen nedskrives, da den udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2015.

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

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af
det kommunale bloktilskud mv.
Udgift ................................................... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2015-2018. Reserven udmøntes blandt andet

på følgende områder:
I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er regeringen og KL enige om, at der i 2015

i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler sammenholdt
med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at neutralisere dette i relation til den
indgåede aftale.

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2015 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med
drøftelserne om kommunernes økonomi for 2016. Der foretages ligeledes en efterregulering af
beskæftigelsestilskuddet for 2014.

35.11.10. Fonden for Velfærdsteknologi

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - -3,4 86,3 153,7 146,8 -

10. Investeringer i ny teknologi
samt nye arbejds- og organisa-

 tionsformer
 Udgift ................................................... - - 9,5 86,3 153,7 146,8 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 9,5 86,3 153,7 146,8 -

20. Kommunal og regional medfi-
 nansiering

Udgift ................................................... - - -12,9 - - - -
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49. Reserver og budgetregulering ....... - - -12,9 - - - -

10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organisationsformer
Fondens overordnede formål er at investere i initiativer i Strategi for digital velfærd, der

fremmer national udbredelse af digitale og velfærdsteknologiske løsninger, som medvirker til
nytænkning og effektivisering af den offentlige sektor, understøtter kvalitet og borgernes selv-
hjulpenhed.

 Der overføres fra kontoen bevilling på i alt 65,7 mio. kr. i 2015 til § 07.12.03. Fonden for
Velfærdsteknologi og 38,7 mio. kr. i 2015 til § 20.82.11.10. UNI-C - Styrelsen for it og læring
til det statslige finansieringsbidrag til initiativer i Strategi for digital velfærd. Samtidig overføres
bevilling på 8,5 mio. kr. i 2018 til § 07.12.03. Fonden for Velfærdsteknologi til udarbejdelse og
implementering af Strategi for digital velfærd samt administration og drift af Fonden for Vel-
færdsteknologi, idet begge opgaver er placeret i Digitaliseringsstyrelsen.

20. Kommunal og regional medfinansiering
På finansloven for 2014 var der indbudgetteret en negativ budgetregulering, svarende til den

kommunale og regionale medfinansiering af Strategi for digital velfærd. Budgetreguleringen ud-
møntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014. Den kommunale og regionale medfinan-
siering af initiativer i Strategi for digital velfærd er indbudgetteret med 10,7 mio. kr. i 2015 og
0,7 mio. kr. i 2016 på § 35.11.10.10. Investeringer i ny teknologi samt nye arbejds- og organi-
sationsformer på finansloven for 2015.

35.11.16. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - 115,0 - - - -

10. Mere og bedre voksen- og efter-
 uddannelse

Udgift ................................................... - - 115,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 115,0 - - - -

10. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse
Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til
øget vækst og beskæftigelse - delaftale om Vækstplan DK af april 2013 - blev der afsat en pulje
på i alt 1 mia. kr. i 2014-2017 til mere og bedre voksen- og efteruddannelse.

Som følge af Aftale om en vækstpakke 2014 af juni 2014 er reserven udmøntet til mere og
bedre voksen- og efteruddannelse, og de afsatte midler er overført til § 19. Uddannelses- og
Forskningsministeriet og § 20. Undervisningsministeriet.
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35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 34,5 34,5 34,5 34,5

10. Reserve til bekæmpelse af ludo-
 mani

Udgift ................................................... - - - 34,5 34,5 34,5 34,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 34,5 34,5 34,5 34,5

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

reserve på 34,5 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale mellem
den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Liberal Alliance om delvis liberalisering af spillemarkedet af februar 2010.

Som led i Aftale om delvis liberalisering af spillemarkedet er der i 2013 og 2014 overført
8,3 mio. kr. til § 16.12.06 Forebyggelse af ludomani, 21,6 mio. kr. til § 16.51.53 Tilskud til be-
handling af ludomani samt 4,1 mio. kr. til § 19.41.11.20 Ludomani.

Der gennemføres en evaluering af ludomaniordningen i 2014, hvorefter reserven vil blive
udmøntet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 34,5 mio. kr. i 2018, således
| at aftale om den delvise liberalisering af spillemarkedet er korrekt afspejlet i 2018.

35.11.19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 217,3 271,0 268,0 265,0

10. Reserve til lovprogram, rege-
 ringsinitiativer mv.

Udgift ................................................... - - - 217,3 271,0 268,0 265,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 217,3 271,0 268,0 265,0

10. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.
Der afsættes en reserve til initiativer i forbindelse med regeringens lovprogram for Folke-

tingsåret 2014/2015, øvrige regeringsinitiativer mv. på 350 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. årligt
i 2016-2018.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 132,7 mio. kr. i 2015, 29,0
| mio. kr. i 2016, 32,0 mio. kr. i 2017 og 35,0 mio. kr. i 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.
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35.11.20. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede
sagsbehandlingstider

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

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 31,2 40,5 40,5 41,8

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

 rettede sagsbehandling
Udgift ................................................... - - - 31,2 40,5 40,5 41,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 31,2 40,5 40,5 41,8

10. Reserve til initiativ vedr. reduktion af kommunernes erhvervsrettede sagsbehandling
Der afsættes en samlet ramme på 154 mio. kr. til initiativet vedr. reduktion af kommunernes

erhvervsrettede sagsbehandlingstider, jf. Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014. Af den sam-
lede ramme er der afsat 20 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i de følgende år til kommunerne med
henblik på at indfri målsætningen om en samlet reduktion af sagsbehandlingstiderne med en
tredjedel. Videre afsættes der 14,0 mio. kr. til etablering og efterfølgende drift af en portal til
offentliggørelse af sagsbehandlingstiderne. Den samlede ramme forventes udmøntet i efteråret
2014, hvor den endelige model for reduktion af sagsbehandlingstiderne påregnes at være udar-
bejdet.

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut

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

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 100,0 - - -

10. Reserve til Statens Serum Insti-
 tut

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

10. Reserve til Statens Serum Institut
Der afsættes en reserve på 100,0 mio. kr. i 2015 til dækning af eventuelt, midlertidigt tabte

indtægter i forbindelse med den igangværende salgsproces og løbende konsolidering af Statens
Serum Instituts økonomi.

35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift

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

Udgiftsbevilling ........................................... - - - 450,0 850,0 1.150,0 1.350,0

10. Reserve til sundhedspolitisk ud-
 spil, drift

Udgift ................................................... - - - 450,0 850,0 1.150,0 1.350,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 450,0 850,0 1.150,0 1.350,0
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10. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift
| Kontoen vedrører midler til realisering af regeringens sundhedsstrategi, der over perioden
| 2015-2018 målretter i alt 5 mia. kr. til et massivt kvalitetsløft af sundhedsområdet til gavn for ikke
| mindst kræftsyge og kroniske patienter. Af de 5 mia. kr. vedrører 1 mia. kr. investeringer, jf. §
| 35.11.24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg.

| Kræft skal opdages tidligere og kræftbehandlingen skal styrkes. Mennesker med kronisk
| sygdom skal mødes med en målrettet indsats og de svageste patienter skal have ekstra hjælp.
| Strategien skal understøtte en langsigtet omstilling af sundhedsvæsenet, hvor en stærkere almen
| praksis er bedre rustet til at løfte flere opgaver og opdage sygdomme tidligere og dermed fore-
| bygge indlæggelser. Kvaliteten skal samtidig løftes gennem inddragelse af patienter og pårørende,
| og gennem et nationalt kvalitetsprogram, der skaber synlighed om resultater, forbedrer kvaliteten
| og udbreder bedste praksis.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50 mio. kr. årligt i 2015-
| 2018. Midlerne er overført til § 16.11.01.15.

| De resterende midler på 450 mio. kr. i 2015, 850 mio. kr. i 2016, 1.150 mio. kr. i 2017 og
| 1.350 mio. kr. i 2018 udmøntes i takt med, der foreligger udmøntningsplaner, som udarbejdes i
| dialog med bl.a. regioner og kommuner.

35.11.24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 500,0 500,0 -

10. Reserve til sundhedspolitisk ud-
 spil, anlæg
 Udgift ................................................... - - - - 500,0 500,0 -

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

10. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg
Kontoen vedrører midler til realisering af regeringens sundhedsstrategi, der over perioden

2015-2018 målretter i alt 5 mia. kr. til et massivt kvalitetsløft af sundhedsområdet til gavn for ikke
mindst kræftsyge og kroniske patienter, se også § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil,
drift. Heraf afsættes 500 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til tilskud til etablering af sundhedshuse
samt investeringer som led i synlighedsreformen, jf. Aftale om regionernes økonomi af juni 2014

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8

20. Merudgifter forbundet med poli-
tiets internationale operationer
Udgift ................................................... - - 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8
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20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer
Der afsættes en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter

forbundet med politiets internationale beredskab. I 2015 udgør reserven 59,1 mio. kr., hvoraf en
basisbevilling på 30,3 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyn-
dighed
mv.

Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes på § 11.23.01.10. Politiet og den
lokale anklagemyndighed mv. på lov om tillægsbevilling for 2015.

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

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Udgiftsbevilling ........................................... - - 15,5 22,7 - - -

10. Reserve til radiokommunika-
 tionssystem

Udgift ................................................... - - 15,5 22,7 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 15,5 22,7 - - -

10. Reserve til radiokommunikationssystem
Der afsættes en reserve på i alt 22,7 mio. kr. i 2015. I 2015 afsættes endvidere 5,7 mio. kr.

i reserve på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.
Det fremgår af akt. 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af

de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdæk-
kende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette
svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr.

Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2015 i alt 28,4 mio. kr. af reserven
(2015-pl), heraf 5,7 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-
skab mv.

35.11.29. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue

Budgetspecifikation: 

Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018

Indtægtsbevilling ......................................... - - 200,0 - - - -

10. Opsparede midler fra Arbejds-
markedets Feriefonds formue
Indtægt ................................................ - - 200,0 - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 200,0 - - - -

10. Opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefonds formue
Der er indbudgetteret en indtægt på 200,0 mio. kr. i 2014 fra opsparede midler i Arbejds-

markedets Feriefond, hvis formue reduceres tilsvarende, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og
Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013.
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35.11.32. Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - -100,0 - - - -

10. Budgetregulering vedr. landdi-
 striktsprogrammet

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

10. Budgetregulering vedr. landdistriktsprogrammet
Der blev på finansloven for 2014 indbudgetteret en negativ budgetregulering på 100,0 mio.

kr. i 2014 og 2015 vedr. landdistriktsprogrammet, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre
og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013.

Der er fastlagt et nyt landdistriktsprogram for 2014 og 2015. Budgetreguleringen udmøntes
på tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Land-
brug og Fiskeri, § 23. Miljøministeriet og § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Budgetreguleringen i 2014 udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014. Budgetre-
guleringen i 2015 er udmøntet i forbindelse med forslag til finanslov for 2015.

35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb
Statens Indkøbsprogram er etableret med henblik på at effektivisere det statslige indkøb

gennem standardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - -95,0 - - - -

20. Effektivisering af det statslige
indkøb - ottende fase
Udgift ................................................... - - -95,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -95,0 - - - -

20. Effektivisering af det statslige indkøb - ottende fase
Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 95,0 mio. kr. i 2014 i henhold til ind-

købseffektiviseringerne i forbindelse med ottende fase af Statens Indkøbsprogram, som udmøntes
i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling i 2014.

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

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 50,0 125,0 125,0 125,0

10. Reserve til lavere færgetakster
for godstransport til og fra øerne
Udgift ................................................... - - - 50,0 125,0 125,0 125,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 50,0 125,0 125,0 125,0
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10. Reserve til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne
Der afsættes en reserve på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en

permanent nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne med henblik på at
understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene.

35.11.35. Ramme til lempelser for erhvervslivet

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 207,8 210,3 212,7

10. Ramme til lempelser for er-
 hvervslivet

Udgift ................................................... - - - - 207,8 210,3 212,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 207,8 210,3 212,7

10. Ramme til lempelser for erhvervslivet
Som følge af Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014 afsættes en ramme på 200 mio. kr.

årligt (2014-niveau) fra 2016 og frem med henblik på udmøntning i forlængelse af opfølgning
på det af regeringen nedsatte erhvervsbeskatningsudvalgs arbejde.

35.11.45. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 40,6 40,6 28,4

10. Reserve vedr. administrative me-
rudgifter som følge af skatteafta-

 len
Udgift ................................................... - - - - 40,6 40,6 28,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 40,6 40,6 28,4

10. Reserve vedr. administrative merudgifter som følge af skatteaftalen
Der er afsat en reserve på 40,6 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 28,4 mio. kr. i 2018 til admi-

nistrative merudgifter, herunder it-tilretninger mv. som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre
og Det Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012.

Der er ikke afsat bevilling i 2015, idet der er udmøntet 50,8 mio. kr. på § 9. Skatteministeriet
til at dække administrative merudgifter som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre og Det
Konservative Folkeparti om skattereform af juni 2012.
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35.11.47. Reserve til EU-bidrag

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 200,0 200,0 200,0

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

10. Reserve til EU-bidrag
Der afsættes en reserve på 200 mio. kr. årligt i 2015-2018 til det danske EU-bidrag. Reserven

tager højde for den usikkerhed, der er forbundet med budgetteringen af det danske EU-bidrag,
som blandt andet skyldes uforudsete ændringsbudgetter.

| Kontoen nedskrives med 200,0 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2015.

| 35.11.48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet
| Der afsættes en reserve på 100,0 mio. kr. i 2015 til finansiering af eventuelle merudgifter på
| asylområdet. Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes til asylrelaterede udgifter
| på § 11. Justitsministeriet på lov om tillægsbevilling for 2015.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 100,0 - - -

10. Reserve til til drift af indkvarte-
ringssystemet på asylområdet
Udgift ................................................... - - - 100,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 100,0 - - -

| 35.11.49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne
| Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2015. Der er afsat en pulje på 250
| mio. kr. i 2015 med henblik på at understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse
| og integration af flygtninge.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 250,0 - - -

10. Reserve til flygtningemodtagelse
 i kommunerne

Udgift ................................................... - - - 250,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 250,0 - - -

| 35.11.50. Reserve til klimatiltag
| Der afsættes en reserve på 150 mio. kr. i 2018 og 250 mio. kr. i 2019, jf. Aftale om finans-
| loven for 2015. Reserven vil blive udmøntet med afsæt i anbefalinger fra Klimarådet. Anbefa-
| lingerne skal sikre en omkostningseffektiv udmøntning af reserven og foreligge primo 2016. På
| baggrund heraf drøfter parterne konkrete initiativer.
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Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - 150,0

10. Reserve til klimatiltag
 Udgift ................................................... - - - - - - 150,0

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

35.11.60. Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter
På kontoen afsættes risikopuljer i tilknytning til visse nye statslige it-projekter med samlede

udgifter til anskaffelse og udvikling på 10 mio. kr. eller derover og som af sekretariatet for
Statens It-projektråd vurderes at have høj risiko. Der kan endvidere på kontoen afsættes risiko-
puljer til visse it-projekter, som er påbegyndt før 1. januar 2011. Som udgangspunkt indbudget-
teres risikopuljen på tidspunktet for gennemførelsesfasens afslutning, dvs. umiddelbart inden
ibrugtagning. Udmøntning af reserven sker efter aftale med Finansministeriet direkte på forslag
til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... - - 16,3 - - - -

10. Højrisiko it-projekter
Udgift ................................................... - - 16,3 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 16,3 - - - -

10. Højrisiko it-projekter
Der er på finanslov for 2014 afsat en reserve på 16,3 mio. kr. i 2014 i forbindelse med ud-

viklingen af it-systemet Mini One Stop Shop. Reserven kan efter aftale med Finansministeriet
udmøntes på § 09.11.01. Departementet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

35.12. Momsrefusion

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

under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og
Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2015.
Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-pro-
duktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen
på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 7.341,8 7.264,3 7.127,9 7.199,2 7.199,2 7.199,2 7.199,2

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, drift
Udgift ................................................... 7.341,8 7.264,3 7.127,9 7.199,2 7.199,2 7.199,2 7.199,2
49. Reserver og budgetregulering ....... 7.341,8 7.264,3 7.127,9 7.199,2 7.199,2 7.199,2 7.199,2
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10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift
Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende insti-

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

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

under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og
Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2015.
Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-pro-
duktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen
på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation: 
Mio. kr. 2012 2013 2014 F 2016 2017 2018
Udgiftsbevilling ........................................... 2.334,6 2.048,5 2.140,2 2.161,6 2.161,6 2.161,6 2.161,6

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, anlæg
Udgift ................................................... 2.334,6 2.048,5 2.140,2 2.161,6 2.161,6 2.161,6 2.161,6
40. Statslig momsrefusionsudgift ........ - 2.048,5 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... 2.334,6 - 2.140,2 2.161,6 2.161,6 2.161,6 2.161,6

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

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