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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 17.311,6 17.311,6 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 88,0 88,0 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 7.288,8 7.288,8 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 2.948,8 2.948,8 -
Indtægtsbudget ....................................................................... -4.851,3 5.158,0 306,7

Reserver mv. ............................................................................................. 29.846,4 306,7
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 18.654,3 306,7
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 11.192,1 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... 29.846,4 306,7
Aktivitet i alt .............................................................................................. 29.846,4 306,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 29.846,4 306,7

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 1.000,0 -
02. Forskningsreserve ................................................................... 1.010,0 -
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv. 500,0 -
04. Satsreguleringspulje ................................................................ 768,9 -
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift .................................. 5,0 -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud

mv. ........................................................................................... 1.000,0 -
10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 0,2 -
11. Reserve til cybersikkerhed ..................................................... 25,0 -
14. Reserve til finansloven for 2018 ............................................ 2.520,0 -
15. Pulje til retsområdet i Grønland ............................................. 10,0 -
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..................................... 35,8 -
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19. Regeringsreserve ..................................................................... 600,0 -
21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksæt-

terinitiativer ............................................................................. 800,0 -
22. Reserve Statens Serum Institut ............................................... - -
25. Nyt skøn for ledighed ............................................................. -59,4 -
26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa-

le operationer .......................................................................... 17,4 -
27. Reserve til støtte af almennyttige foreninger ......................... 67,1 -
28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem

til det samlede beredskab mv. ................................................ 6,2 -
29. Reserve til facility management ............................................. 8,0 -
30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter ............................... - 306,7
31. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet - billigere ø-fær-

ger ............................................................................................ - -
32. Effektivisering af det statslige indkøb ................................... - -
33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet ........................ 70,0 -
34. Reserve til velfærd inkl. sundhed .......................................... 500,0 -
36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopga-

ven ........................................................................................... 30,0 -
37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i

landbruget ................................................................................ - -
38. Sikkerhedspulje ....................................................................... 100,0 -
39. Reserve til JobReform fase 2 ................................................. 3.466,4 -
43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark ...................... 50,0 -
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. - -
47. Reserve til EU-bidrag ............................................................. 700,0 -
50. Reserve til Skatteministeriet ................................................... 186,2 -
51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig ......... 25,0 -
53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen - -
57. Reserve til reform af det forberedende uddannelsesområde . 18,5 -
58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet

under det statslige delloft for drift ......................................... 15,0 -
59. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet

under det statslige delloft for indkomstoverførsler ............... 88,0 -
60. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet

uden for udgiftslofterne .......................................................... -67,0 -
61. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet

på indtægtsbudgettet ............................................................... 5.158,0 -

35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ................................ 8.243,3 -
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .............................. 2.948,8 -
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Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det
på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder.
Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til
ikke-fradragsberettiget købsmoms.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2015 2016 2017 F 2019 2020 2021

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 7.264,7 7.372,2 11.031,9 17.311,6 19.495,8 20.661,1 20.486,3
Udgift ......................................................... 7.264,7 7.372,2 11.031,9 17.311,6 19.495,8 20.661,1 20.486,3

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 7.264,7 7.372,2 11.031,9 17.311,6 19.495,8 20.661,1 20.486,3
35.11. Reserver mv. ................................. - - 3.102,7 9.068,3 11.252,5 12.417,8 12.243,0
35.12. Momsrefusion ................................ 7.264,7 7.372,2 7.929,2 8.243,3 8.243,3 8.243,3 8.243,3

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... - - - 88,0 273,0 443,0 535,0
Udgift ......................................................... - - - 88,0 273,0 443,0 535,0

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - - 88,0 273,0 443,0 535,0
35.11. Reserver mv. ................................. - - - 88,0 273,0 443,0 535,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 2.765,2 2.532,6 5.024,5 7.288,8 6.707,6 6.597,7 6.669,2
Udgift ......................................................... 2.765,2 2.532,6 5.024,5 7.288,8 6.707,6 6.597,7 6.669,2

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 2.765,2 2.532,6 5.024,5 7.288,8 6.707,6 6.597,7 6.669,2
35.11. Reserver mv. ................................. - - 2.153,2 4.340,0 3.758,8 3.648,9 3.720,4
35.12. Momsrefusion ................................ 2.765,2 2.532,6 2.871,3 2.948,8 2.948,8 2.948,8 2.948,8

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... - - - -4.851,3 -71,0 -162,0 -253,0
Udgift ......................................................... - - - 5.158,0 71,0 162,0 253,0
Indtægt ....................................................... - - - 306,7 - - -

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - - -4.851,3 -71,0 -162,0 -253,0
35.11. Reserver mv. ................................. - - - -4.851,3 -71,0 -162,0 -253,0
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Artsoversigt:
Mio. kr. 2015 2016 2017 F 2019 2020 2021

Bevilling i alt ............................................. 10.029,9 9.904,8 16.056,4 29.539,7 26.547,4 27.863,8 27.943,5

Aktivitet i alt .............................................. 10.029,9 9.904,8 16.056,4 29.539,7 26.547,4 27.863,8 27.943,5
Udgift ..................................................... 10.029,9 9.904,8 16.056,4 29.846,4 26.547,4 27.863,8 27.943,5
Indtægt ................................................... - - - 306,7 - - -

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 10.029,9 9.904,8 16.056,4 29.846,4 26.547,4 27.863,8 27.943,5
Indtægt ................................................... - - - 306,7 - - -
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.500,0 1.000,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0

10. Merudgifter ved nye bevillings-
 forslag

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

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Reservebeløbet for 2018-2021 er afsat til dækning af uforudsete, aktivitetsafledte eller eks-

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

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

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 1.010,0 1.223,9 2.768,3 2.962,8

10. Tværgående forskningsinitiativer
Udgift ................................................... - - - 250,5 274,3 1.565,6 1.459,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 250,5 274,3 1.565,6 1.459,4

20. Forskningsreserve i henhold til
Aftale om en reform af førtids-
pension og fleksjob
Udgift ................................................... - - - 759,5 949,6 1.202,7 1.503,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 759,5 949,6 1.202,7 1.503,4

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

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

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

35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0

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

10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Der afsættes en reserve på 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til eventuelle, aktivitetsafledte,

tekniske eller uomgængelige merudgifter.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 768,9 827,0 960,8 1.109,0

10. Satsreguleringspulje
 Udgift ................................................... - - - 768,9 827,0 960,8 1.109,0

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 768,9 827,0 960,8 1.109,0

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 2016
medfører, at tilpasningsprocenten for 2018 udgør 0,2 procent. Det indebærer, at der tilføres sats-
reguleringspuljen et puljebeløb på 517,6 mio. kr.

Der frigives 203,2 mio. kr. i 2018 som følge af bortfald af tidligere års initiativer mv. End-
videre forhøjes satsreguleringspuljen med i alt 74,7 mio. kr. i 2018 til 2021 som følge af tilba-
geførsel af uforbrugte midler. Beløbet er indbudgetteret på finanslovsforslaget med 18,7 mio. kr.
i 2018, 18,7 mio. kr. i 2019, 18,7 mio. kr. i 2020 og 18,6 mio. kr. i 2021.

Der tilbageføres 3,4 mio. kr. fra § 14.61.01.10. vedr. forebyggelse af kriminalitet i socialt
udsatte boligområder (2010), 8,7 mio. kr. fra § 14.62.03.10. vedr. et mangfoldigt arbejdsmarked
(2010), 0,4 mio. kr. fra § 14.62.03.30. vedr. etnisk erhvervsfremme (2008), 3,6 mio. kr. fra §
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14.62.04.10 vedr. virksomhedsrettede forsøg og udvikling (2011), 6,6 mio. kr. fra § 14.62.05.30.
vedr. flygtninge- og indvandrerkvinder (2008), 1,2 mio. kr. fra § 14.62.06.20. vedr. styrkelse af
forældreinddragelsen blandt nydanske forældre (2008), 3,0 mio. kr. fra § 14.69.05.30 vedr. øget
sammenhængskraft (2008), 2,2 mio. kr. fra § 14.69.06.10. vedr. det frivillige integrationsarbejde
(2010), 0,0 mio. kr. fra § 14.69.13.10. vedr. den frivillige integrationsindsats (2007), 2,2 mio. kr.
fra § 15.13.21.10. vedr. hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering (2010), 0,0 mio. kr. fra §
15.13.22.40. vedr. viden om mennesker med handicap, heraf- socialhistorisk projekt, jf. §
15.13.22.40 (2012), 1,7 mio. kr. fra § 15.13.23.22. vedr. lovforslag om særlige sociale indsatser
i forbindelse med behandling af straffesager over for personer med nedsat psykisk funktionsevne
(2013), 0,1 mio. kr. fra § 15.13.23.40. vedr. inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og
unge med handicap (2014), 1,8 mio. kr. fra § 15.25.09.10. vedr. barnets Reform (2010), 1,4 mio.
kr. fra § 15.25.09.12. vedr. målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre (2010), 0,3 mio. kr. fra
§ 15.25.11.10. vedr. overgrebspakken - samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb (2013),
0,0 mio. kr. fra § 15.64.13.10. vedr. deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap,
heraf- styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede, jf. § 15.64.13.10
(2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.64.50.25. vedr. midlertidig driftsstøtte til RoBo Braille, jf. §
15.64.50.25 (2012), 0,9 mio. kr. fra § 15.74.01.20. vedr. regionale centre for seksuelt misbrugte
(2016), 0,0 mio. kr. fra § 15.74.09.10. vedr. landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats
til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, heraf- videreførelse af psykologordning
(2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.74.12.20. vedr. isolerede sindslidende i egen bolig, jf. § 15.74.12.20
(2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.74.13.10. vedr. sundhed til socialt udsatte (2009), 0,3 mio. kr. fra §
15.74.14.60. vedr. fremskudt sagsbehandling (2010), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.02.10. vedr. pulje
til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd (2010), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.03.10. vedr. et liv
uden vold - styrket indsats over for voldsramte (2015), 0,9 mio. kr. fra § 15.75.10.70. vedr. fri-
tidspas, (2010), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.10.72. vedr. pulje til sommerferiehjælp (2016), 0,1 mio.
kr. fra § 15.75.11.10. vedr. opkvalificering af den tidlige indsats (2008), 5,5 mio. kr. fra §
15.75.12.20. vedr. Exit Prostitution (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.18.60. vedr. styrket uddan-
nelse på sikrede institutioner for børn og unge (2011), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.20.20. vedr. styrket
indsats mod ungdomskriminalitet (2010), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.20.30. vedr. styrket indsats mod
ungdomskriminalitet (2010), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.20.40. vedr. styrket indsats mod ungdom-
skriminalitet (2010), 0,7 mio. kr. fra § 15.75.21.20. vedr. etablering af midlertidige nødovernat-
ningstilbud (2016), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.22.10. vedr. rygeadgang til røgfrit miljø på væresteder
(2008), 1,0 mio. kr. fra § 15.75.23.10. vedr. aktivitetstilbud på væresteder mv. (2008), 0,8 mio.
kr. fra § 15.75.23.20. vedr. styrket indsats på værestederne (2013), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.32.
vedr. forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre (2007), 0,2 mio. kr.
fra § 15.75.26.43. vedr. indsats over for gravide stofmisbrugere (2007), 0,4 mio. kr. fra §
15.75.26.44. vedr. anonym stofmisbrugsbehandling (2014), 1,2 mio. kr. fra § 15.75.26.70. vedr.
digitalisering til udsatte grupper (2012), 0,1 mio. kr. fra § 15.75.26.76. vedr. Hanne Mariehjem-
met (2016), 5,8 mio. kr. fra § 15.75.27.32. vedr. væk med volden (2012), 0,0 mio. kr. fra §
15.75.73.11. vedr. udviklings- og driftsstøtte til frivillige organisationer mv. (2009), 0,1 mio. kr.
fra § 15.75.73.47. vedr. permanentgørelse af den udvidede åbningstid på døgnværestedet for ud-
satte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats over for udsatte grønlændere (2014),
6,3 mio. kr. fra § 15.75.74.73. vedr. drifts- og overgangsstøtte til projekter med udløb i 2013
(2013), 0,3 mio. kr. fra § 15.75.74.74. vedr. reserve til drifts- og overgangsstøtte til projekter, hvis
bevilling udløber med udgangen af 2013 (2014), 0,5 mio. kr. fra § 15.75.74.75. vedr. reserve til
overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2014 (2014), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.75.30.
vedr. udviklingspulje til nye private ansøgninger, (2010), 0,7 mio. kr. fra § 15.75.75.50. vedr.
afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper (2011), 0,0 mio. kr. fra §
15.75.75.60. vedr. udvikling af indsatsen mod spiseforstyrelser (2011), 0,5 mio. kr. fra §
15.75.75.70. vedr. støtte til frivillige organisationer mv. (2012), 0,0 mio. kr. fra § 15.75.78.10.
vedr. pulje til uddeling af julehjælp (2016), 1,2 mio. kr. fra § 17.59.21.15. vedr. svage grupper i
kanten af arbejdsmarkedet (pulje) (2010), 0,1 mio. kr. fra § 17.59.21.30. vedr. indsats i udkanten,
KFUM konto 17.49.23.50 (2011), 0,0 mio. kr. fra § 17.59.21.45. vedr. route 25 (Det Nationale
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Netværk) konto 17.49.23.35 (2011), 6,9 mio. kr. fra § 20.11.31.40. vedr. forlængelse og udvidelse
af Tosprogs-Taskforcen (2012), 0,8 mio. kr. fra § 20.77.09.10. vedr. brug for alle unge konto
(2011), 0,4 mio. kr. fra § 28.81.53.10 vedr. sociale viceværter (2008).

Det skønnes, at der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne for 2018 vil kunne ompriori-
teres 117,5 mio. kr. som følge af uforbrugte midler vedrørende tidligere år. Beløbet er indbud-
getteret på finanslovsforslaget med 29,4 mio. kr. i 2018, 29,4 mio. kr. i 2019, 29,4 mio. kr. i 2020
og 29,3 mio. kr. i 2021. Regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til denne ompriorite-
ring.

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2018 er 768,9 mio. kr.

35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 5,0 - - -

10. Reserve til aftale om psykiatri-
 en, drift

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

10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift
På kontoen er der afsat en reserve, som vil indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2018.

Reserven består af 5,0 mio. kr. i 2018 og blev afsat til at følge op på evalueringen af psykolo-
gordningen med henblik på at kunne dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for patienter
med angstlidelser, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2016 af oktober 2015.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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 2018-2021. Reserven udmøntes blandt andet

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

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2018 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med
drøftelserne om kommunernes økonomi for 2019. Der foretages ligeledes en efterregulering af
beskæftigelsestilskuddet for 2017.
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35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 0,2 71,8 53,5 23,4

10. Fællesoffentlig digitaliserings-
 strategi

Udgift ................................................... - - - 0,2 71,8 53,5 23,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 0,2 71,8 53,5 23,4

10. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
Reserven har til formål at finansiere initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

2016-2020 mv. Reserven er delvist finansieret af kommunerne og regionerne.
Der er på finanslovsforslaget for 2018 udmøntet 63,0 mio. kr. til § 07.12.02. Fællesoffentlige

initiativer, 5,2 mio. kr. til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen, 2,5 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for
Sundhedsdata og 8,0 mio. kr. til § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

35.11.11. Reserve til cybersikkerhed

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0

10. Reserve til cybersikkerhed
Udgift ................................................... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0

10. Reserve til cybersikkerhed
Der afsættes en reserve på 25 mio. kr. årligt til finansiering af initiativer i den nationale

strategi for cyber- og informationssikkerhed.

35.11.14. Reserve til finansloven for 2018

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 2.520,0 2.520,0 2.520,0 2.520,0

10. Reserve til finansloven for 2018
Udgift ................................................... - - - 2.520,0 2.520,0 2.520,0 2.520,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 2.520,0 2.520,0 2.520,0 2.520,0
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10. Reserve til finansloven for 2018
Regeringen har afsat en forhandlingsreserve på 2.520 mia. kr. i 2018-2021. Reserven kan

disponeres til højt prioriterede initiativer og temaer i forhandlingerne om finansloven for 2018.
Reserven disponeres sammen med aftalepartierne bag finansloven for 2018.

Regeringen vil søge tilslutning til, at der ud af forhandlingsreserven prioriteres midler til en
styrkelse af politiet i forbindelse med midtvejsevalueringen af flerårsaftalen for politiet samt til
kriminalforsorgens fremadrettede økonomi i forbindelse med den nye flerårsaftale for kriminal-
forsorgen.

Regeringen vil endvidere søge tilslutning til, at forhandlingsreserven udmøntes til højt prio-
riterede områder, bl.a. ordnede forhold på arbejdsmarkedet samt investeringer i danskernes tryg-
hed og sikkerhed, herunder et nyt forsvarsforlig.

35.11.15. Pulje til retsområdet i Grønland

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0

10. Pulje til retsområdet i Grønland
Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0

10. Pulje til retsområdet i Grønland
Der afsættes en pulje på 10,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til retsområdet i Grønland.

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 4,4 35,8 35,8 35,8 35,8

10. Reserve til bekæmpelse af ludo-
 mani

Udgift ................................................... - - 4,4 35,8 35,8 35,8 35,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 4,4 35,8 35,8 35,8 35,8

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

reserve på 35,8 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.
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35.11.19. Regeringsreserve

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 600,0 600,0 600,0 500,0

10. Regeringsreserve
Udgift ................................................... - - - 600,0 600,0 600,0 500,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 600,0 600,0 600,0 500,0

10. Regeringsreserve
Der afsættes en reserve i 2018-2021 til finansiering af regeringsinitiativer inden for højt pri-

oriterede områder.

35.11.21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 800,0 800,0 800,0 800,0

10. Reserve til finansiering af udspil
om erhvervs- og iværksætterini-

 tiativer
Udgift ................................................... - - - 800,0 800,0 800,0 800,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 800,0 800,0 800,0 800,0

10. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Der afsættes en reserve på 800 mio. kr. årligt, der bidrager til finansiering af regeringens kom-
mende udspil til erhvervs- og iværksætterinitiativer.

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 150,0 - - - -

10. Reserve til Statens Serum Insti-
 tut

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

10. Reserve til Statens Serum Institut
Der blev på finansloven for 2017 afsat en reserve på 150,0 mio. kr. i 2017 til dækning af

eventuelle, midlertidigt tabte indtægter i forbindelse med salgsprocessen og den løbende konso-
lidering af Statens Serum Instituts økonomi.
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35.11.25. Nyt skøn for ledighed

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -59,4 -59,7 -59,9 -59,8

10. Nyt skøn for ledighed
Udgift ................................................... - - - -59,4 -59,7 -59,9 -59,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -59,4 -59,7 -59,9 -59,8

10. Nyt skøn for ledighed
Som følge af et nyt ledighedsskøn for 2018 efter færdiggørelsen af ministerparagrafferne er

der indarbejdet en negativ reserve på i alt 59,4 mio. kr. i 2018, 59,7 mio. kr. i 2019, 59,9 mio.
kr. i 2020 og 59,8 mio. kr. i 2021. Reserven dækker over forventede statslige mindreudgifter til
arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt løntilskud.

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 29,1 17,4 17,4 17,4 17,4

20. Merudgifter forbundet med poli-
tiets internationale operationer
Udgift ................................................... - - 29,1 17,4 17,4 17,4 17,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 29,1 17,4 17,4 17,4 17,4

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. Reserven er reduceret med 10,1 mio. kr. årligt
fra 2018, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke
III af marts 2017. Derudover er reserven udmøntet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2018 som led i fi-
nansieringen af en retfærdighedspakke. I 2018 udgør reserven 49,2 mio. kr., hvoraf en basisbe-
villing på 31,8 mio. kr. er opført på § 11.23.01.10. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er adgang til overførsel til § 11.23.01.10. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv.
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35.11.27. Reserve til støtte af almennyttige foreninger

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 67,1 67,1 67,1 67,1

10. Reserve til støtte af almennytti-
 ge foreninger

Udgift ................................................... - - - 67,1 67,1 67,1 67,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 67,1 67,1 67,1 67,1

10. Reserve til støtte af almennyttige foreninger
Der afsættes en reserve på 67,1 mio. kr. årligt fra 2018 til støtte af almennyttige foreninger.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 13,5 6,2 - - -

10. Reserve til radiokommunika-
 tionssystem

Udgift ................................................... - - 13,5 6,2 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 13,5 6,2 - - -

10. Reserve til radiokommunikationssystem
Der afsættes en reserve på 6,2 mio. kr. i 2018.
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 2018
i alt 12,3 mio. kr. af reserven (2018-pl), heraf 6,1 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunika-
tionssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.29. Reserve til facility management

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0

10. Reserve til facility management
Udgift ................................................... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0
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10. Reserve til facility management
Der afsættes en reserve på 8 mio. kr. årligt fra 2018 i forbindelse med etablering af en fælles

løsning for facility management i staten.

35.11.30. Ændrede skøn mv. for statens indtægter

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 306,7 - - -

10. Udbytte fra Nordsøfonden
Indtægt ................................................ - - - 306,7 - - -
30. Skatter og afgifter .......................... - - - 306,7 - - -

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

på 306,7 mio. kr. i 2018 vedrørende udbytter fra Nordsøfonden.

35.11.31. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet - billigere ø-færger

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 20,0 - - - -

10. Reserve til udvidelse af lande-
 vejsprincippet

Udgift ................................................... - - 20,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 20,0 - - - -

10. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet
Der blev på finansloven for 2017 afsat en reserve til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne

til og fra øerne. Reserven for 2018 og frem er indbudgetteret på § 10 Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet.

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - -69,0 - - - -

10. Effektivisering af det statslige
 indkøb

Udgift ................................................... - - -69,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -69,0 - - - -
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10. Effektivisering af det statslige indkøb
Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 optaget en negativ
budgetregulering vedrørende 11. fase af statens indkøbsprogram. Udmøntningen er indbudgetteret
på de enkelte ministerområder.

35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 70,0 70,0 70,0 70,0 -

10. Reserve til indsats mod ung-
 domskriminalitet
 Udgift ................................................... - - 70,0 70,0 70,0 70,0 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 70,0 70,0 70,0 70,0 -

10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet
Der er afsat en reserve på 70 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en indsats mod ungdom-
skriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

35.11.34. Reserve til velfærd inkl. sundhed

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 500,0 500,0 500,0 500,0

10. Reserve til velfærd inkl. sund-
 hed

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

10. Reserve til velfærd inkl. sundhed
Der afsættes en reserve i 2018-2021 til velfærd, herunder til sundhedsinitiativer mv. Reserven

udmøntes til konkrete initiativer, der styrker kernevelfærden, herunder på sundhedsområdet.
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35.11.36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 30,0 30,0 30,0 30,0

10. Reserve til Kriminalforsorgens
udgifter til udlændingeopgaven
Udgift ................................................... - - - 30,0 30,0 30,0 30,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 30,0 30,0 30,0 30,0

10. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven
Der afsættes en reserve på 30 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til kriminalforsorgens udgifter

til udlændingeopgaver.

35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 93,9 - - - -

10. Miljøtiltag for at lempe kvæl-
stofsregulering i landbruget
Udgift ................................................... - - 93,9 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 93,9 - - - -

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

i 2017-2019 til supplerende finansiering af initiativer til kompensation for miljøvirkninger af
lempelser af kvælstofregulering i landbruget. Reserven blev delvist udmøntet som følge af aftale
mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
fødevare- og landbrugspakke af december 2015 og aftale mellem regeringen (V), Dansk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om naturpakke af maj 2016.

Reserven er reduceret med 114,4 mio. kr. i 2018 og 39,5 mio. kr. i 2019, jf. lov nr. 287 af
29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Reserven er nedskrevet med 100 mio. kr. i 2019 og forhøjet med 86 mio. kr. i 2020.
Der udmøntes fra reserven 21,1 mio. kr. i 2018, 37,7 mio. kr. i 2019 og 86,0 mio. kr. i 2020

til § 24. Miljø- og Fødevareministeriet.
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35.11.38. Sikkerhedspulje

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 100,0 200,0 200,0 -

10. Sikkerhedspulje
 Udgift ................................................... - - - 100,0 200,0 200,0 -

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 100,0 200,0 200,0 -

10. Sikkerhedspulje
Der er afsat en sikkerhedspulje på 100 mio. kr. i 2018 og 200 mio. kr. årligt i 2019-2020,

der kan udmøntes årligt til initiativer vedrørende forsvar, politi, sikkerhed mv., jf. Aftale mellem
regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finanslo-
ven for 2017 af november 2016.

35.11.39. Reserve til JobReform fase 2

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.153,2 3.466,4 2.889,5 2.793,8 2.878,2

10. Provenu fra kontanthjælpsreform
Udgift ................................................... - - 418,2 459,5 507,4 548,9 548,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 418,2 459,5 507,4 548,9 548,9

20. Provenu fra integrationsydelsen
Udgift ................................................... - - 735,0 606,9 482,1 344,9 329,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 735,0 606,9 482,1 344,9 329,3

30. Pulje til håndtering af sampils-
 problemet

Udgift ................................................... - - - 1.900,0 1.900,0 1.900,0 2.000,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 1.900,0 1.900,0 1.900,0 2.000,0

40. Bidrag til finansiering af JobRe-
form fase 2
Udgift ................................................... - - - 500,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 500,0 - - -

10. Provenu fra kontanthjælpsreform
Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform
fase I af november 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve, der anvendes
ved JobReform fase 2 til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster. Reserven udgør på
baggrund af provenuet for kontanthjælpsreformen 459,5 mio. kr. i 2018, 507,4 mio. kr. i 2019
og 548,9 mio. kr. i 2020 og frem.
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20. Provenu fra integrationsydelsen
Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti om indførelse af integrationsydelse for nytilkomne og herboende ud-
lændinge samt optjening af folkepension af juli 2015 blev der på finansloven for 2016 indbud-
getteret en reserve, der anvendes ved JobReform fase 2. Reserven udgør på baggrund af provenuet
for integrationsydelsen 606,9 mio. kr. i 2018, 482,1 mio. kr. i 2019, 344,9 mio. kr. i 2020 og
329,3 mio. kr. i 2021.

30. Pulje til håndtering af sampilsproblemet
Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet

af juni 2017 er der indbudgetteret en reserve til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes
i JobReform fase 2. Reserven udgør 1,9 mia. kr. i 2018-2020 og 2,0 mia. kr. i 2021.

40. Bidrag til finansiering af JobReform fase 2
Der afsættes en reserve på 500 mio. kr. i 2018 som bidrag til finansiering af regeringens

kommende udspil til JobReform fase 2.

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

2019 til udgifter til etablering af en ny politiskole i det vestlige Danmark, jf. Aftale mellem re-
geringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Fol-
keparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015. Midlerne
kan også udmøntes til en midlertidig politiskole i det vestlige Danmark.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 50,0 50,0 - -

10. Reserve til politiskole i det vest-
 lige Danmark

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

35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
Der blev på finansloven for 2017 oprettet en reserve på 220 mio. kr. i 2017 til evt. merud-

gifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig græn-
sekontrol, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 220,0 - - - -

10. Reserve til ekstraordinære ind-
satser i grænseområderne mv.
Udgift ................................................... - - 220,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 220,0 - - - -
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35.11.47. Reserve til EU-bidrag

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 500,0 700,0 700,0 700,0 700,0

10. Reserve til EU-bidrag
Udgift ................................................... - - 500,0 700,0 700,0 700,0 700,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 500,0 700,0 700,0 700,0 700,0

10. Reserve til EU-bidrag
Der er afsat 700 mio. kr. årligt i 2018-2021 til det danske EU-bidrag. Reserven tager højde

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

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

2018-2021, der som udgangspunkt er fordelt på nedenstående områder.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 570,8 186,2 1.350,1 860,5 791,5

10. Toldområdet
 Udgift ................................................... - - 260,0 - 130,5 59,6 108,9

49. Reserver og budgetregulering ....... - - 260,0 - 130,5 59,6 108,9

20. Inddrivelsesområdet
Udgift ................................................... - - 225,7 33,6 362,5 63,7 60,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 225,7 33,6 362,5 63,7 60,6

30. Ejendomsområdet
Udgift ................................................... - - 85,1 152,6 850,5 731,0 616,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 85,1 152,6 850,5 731,0 616,2

50. Etablering af general udstillings-
løsning i SKAT
Udgift ................................................... - - - - 6,6 6,2 5,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 6,6 6,2 5,8

10. Toldområdet
Der afsættes en reserve til finansiering af implementeringen af EU's toldkodeks på 130,5 mio.

kr. i 2019 59,6 mio. kr. i 2020 og 108,9 mio. kr. i 2021.

20. Inddrivelsesområdet
Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på inddrivelsesområdet på 33,6 mio.

kr. i 2018, 362,5 mio. kr. i 2019, 63,7 mio. kr. i 2020 og 60,6 mio. kr. i 2021.



24 § 35.11.50.30.

30. Ejendomsområdet
Der afsættes en reserve til finansiering af merudgifter på ejendomsområdet på 152,6 mio. kr.

i 2018, 850,5 mio. kr. i 2019, 731,0 mio. kr. i 2020 og 616,2 mio. kr. i 2021.

50. Etablering af general udstillingsløsning i SKAT
Der afsættes en reserve til finansiering af etablering af en generel udstillingsløsning i SKAT

på 6,6 mio. kr. i 2019, 6,2 mio. kr. i 2020 og 5,8 mio. kr. i 2021.

35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 25,0 24,9 59,9 64,9

10. Reserve til administrative konse-
kvenser af boligforlig
Udgift ................................................... - - - 25,0 24,9 59,9 64,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 25,0 24,9 59,9 64,9

10. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig
Der er afsat en reserve til de administrative konsekvenser af boligforliget, jf. Forlig mellem

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbe-
skatningen af maj 2017. Reserven er udmøntet med 5,1 mio. kr. årligt til kommunerne i 2019-
2021 til håndtering af administrative konsekvenser som følge af fastfrysningen af grundskylden
ved boligforliget.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Reserve til SEA-reform
Udgift ................................................... - - - - - 431,4 431,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - 431,4 431,4

20. Budgetregulering vedr. husleje-
 nedsættelser

Udgift ................................................... - - - - - -431,4 -431,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - -431,4 -431,4

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

ejendomsvirksomhed som følge af en huslejenedsættelse under statens huslejeordning (SEA-ord-
ning). Huslejenedsættelsen følger af en reform af SEA-ordningen. Reserven udmøntes på finans-
loven for 2020.
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20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser
I forbindelse med en huslejenedsættelse i SEA-ordningen tilpasses bevillingerne til uddan-

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

35.11.57. Reserve til reform af det forberedende uddannelsesområde
Der afsættes en reserve til udgifter i implementeringsfasen af en reform af det forberedende

uddannelsesområde, som regeringen præsenterede i maj 2017. Den samlede reform vil blive
indbudgetteret på forslag til finanslov for 2019.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 18,5 96,5 96,5 43,1

10. Reserve til reform af det forbe-
 redende uddannelsesområde

Udgift ................................................... - - - 18,5 96,5 96,5 43,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 18,5 96,5 96,5 43,1

35.11.58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det
statslige delloft for drift

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 15,0 25,0 35,0 35,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år
 på arbejdsmarkedet

Udgift ................................................... - - - 15,0 25,0 35,0 35,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 15,0 25,0 35,0 35,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet
Der afsættes en reserve på 15 mio. kr. i 2018, 25 mio. kr. i 2019, samt 35 mio. kr. i 2020-

2021 til budgetvirkningerne under det statslige delloft for driftsudgifter som følge af Aftale mel-
lem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017. Reserven ud-
møntes på relevante ministerområder på finansloven for 2018.
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35.11.59. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet under det
statslige delloft for indkomstoverførsler

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 88,0 273,0 443,0 535,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år
 på arbejdsmarkedet

Udgift ................................................... - - - 88,0 273,0 443,0 535,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 88,0 273,0 443,0 535,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet
Der afsættes en reserve på 88 mio. kr. i 2018, 273 mio. kr. i 2019, 443 mio. kr. i 2020 og

535 mio. kr. i 2021 til budgetvirkningerne under det statslige delloft for indkomstoverførsler som
følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni
2017. Reserven udmøntes på relevante ministerområder på finansloven for 2018.

35.11.60. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet uden for ud-
giftslofterne

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -67,0 -71,0 -85,0 -98,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år
 på arbejdsmarkedet

Udgift ................................................... - - - -67,0 -71,0 -85,0 -98,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -67,0 -71,0 -85,0 -98,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet
Der afsættes en negativ reserve på 67 mio. kr. i 2018, 71 mio. kr. i 2019, 85 mio. kr. i 2020

og 98 mio. kr. i 2021 til budgetvirkningerne uden for udgiftslofterne som følge af Aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017. Reserven udmøntes
på relevante ministerområder på finansloven for 2018.

35.11.61. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet på indtægts-
budgettet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 5.158,0 71,0 162,0 253,0

10. Reserve vedr. Aftale om flere år
 på arbejdsmarkedet

Udgift ................................................... - - - 5.158,0 71,0 162,0 253,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 5.158,0 71,0 162,0 253,0
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10. Reserve vedr. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet
Der afsættes en reserve på 5.158 mio. kr. i 2018, 71 mio. kr. i 2019, 162 mio. kr. i 2020 og

253 mio. kr. i 2021 til budgetvirkningerne på indtægtsbudgettet som følge af Aftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017. Reserven afspejler
bl.a. at aftalen forventes at give anledning til en engangsudbetaling af efterlønsbidrag på i stør-
relsesordenen 5 mia. kr. i 2018, som ikke påvirker den strukturelle saldo. Reserven udmøntes
på relevante ministerområder på finansloven for 2018.

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 2018.
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: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 7.264,7 7.372,2 7.929,2 8.243,3 8.243,3 8.243,3 8.243,3

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, drift
Udgift ................................................... 7.264,7 7.372,2 7.929,2 8.243,3 8.243,3 8.243,3 8.243,3
49. Reserver og budgetregulering ....... 7.264,7 7.372,2 7.929,2 8.243,3 8.243,3 8.243,3 8.243,3

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 2018.
Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-pro-
duktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen
på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.4.7. Købsmoms vedrørende viderefakturerede IT-ydelser og IT-anskaffelser
fra Folkekirkens IT til Kirkeministeriet refunderes.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 2.765,2 2.532,6 2.871,3 2.948,8 2.948,8 2.948,8 2.948,8

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, anlæg
Udgift ................................................... 2.765,2 2.532,6 2.871,3 2.948,8 2.948,8 2.948,8 2.948,8
40. Statslig momsrefusionsudgift ........ 2.765,2 2.532,6 - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 2.871,3 2.948,8 2.948,8 2.948,8 2.948,8

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

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