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§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 15.687,9 16.497,3 809,4
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -72,0 4,0 76,0
Indtægtsbudget ....................................................................... 114,0 0,1 114,1

Udenrigstjenesten mv. .............................................................................. 2.218,2 479,0
6.11. Udenrigstjenesten mv. .................................................................... 2.218,2 479,0

Internationale organisationer ................................................................. 631,0 0,6
6.21. Nordiske formål .............................................................................. 118,2 -
6.22. Øvrige internationale organisationer .............................................. 512,8 0,6

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ...................................... 12.941,2 96,4
6.31. Reserver ........................................................................................... 289,8 -
6.32. Bilateral bistand .............................................................................. 4.036,9 85,2
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ................................ 935,0 -
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer ............................... 544,0 -
6.35. Oplysningsvirksomhed .................................................................... 55,0 -
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................................. 1.492,0 -
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ................................................... 1.855,0 11,2
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst ............................................... 1.233,5 -
6.39. Humanitær bistand .......................................................................... 2.500,0 -

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats .......... 58,8 -
6.41. Fællesudgifter .................................................................................. 58,8 -

Fiskeriforhold ........................................................................................... 652,2 423,5
6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv. ................................. 189,4 35,7
6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri ........................................................... 4,0 76,0
6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ..................................... 341,0 270,8
6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriom-
 rådet ................................................................................................. 79,8 -
6.55. Fiskeriforhold .................................................................................. 38,0 41,0
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.444,4 312,8
Interne statslige overførsler ....................................................................... 44,1 135,7
Øvrige overførsler ...................................................................................... 13.727,5 324,5
Finansielle poster ....................................................................................... 100,3 54,1
Kapitalposter ............................................................................................... 185,1 172,4
Aktivitet i alt .............................................................................................. 16.501,4 999,5
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -400,6 -400,6
Bevilling i alt ............................................................................................. 16.089,4 598,9

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Udenrigstjenesten mv.

6.11. Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.) 1.733,4 -
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender ............................... - 4,0
11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Men-

neskerettighedsinstitution (Driftsbev.) .................................... - -
12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.) ........... - -
13. Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Nationale Men-

neskerettighedsinstitution (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 38,9 -
14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 25,0 -
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutio-

ner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................. 37,4 -
16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekst-

anm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. 18,5 -
19. Bilateralt naboskabsprogram (Reservationsbev.) ................... - -
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) ........................... - 110,0
79. Reserver og budgetregulering ................................................. - -

 Internationale organisationer

6.21. Nordiske formål
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden) ................... 118,2 -

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

(Lovbunden) ............................................................................ 244,7 -
03. Øvrige organisationer (Lovbunden) ....................................... 267,6 -
05. Den Europæiske Investeringsbank ......................................... 0,5 0,6
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Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

6.31. Reserver
79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) .............. 289,8 -

6.32. Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 1.713,2 -
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... 490,0 -
04. Personelbistand (Reservationsbev.) ........................................ 276,9 -
05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.) ....................... - -
07. Lånebistand (Reservationsbev.) .............................................. 19,4 85,2
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................ 727,4 -
09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 200,0 -
10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ....................... 450,0 -
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ....... 160,0 -

6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... 935,0 -

6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer
01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklings-

lande mv. (Reservationsbev.) ................................................. 544,0 -

6.35. Oplysningsvirksomhed
01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 55,0 -
02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.) ........... - -

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

vationsbev.) ............................................................................. 395,0 -
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 125,0 -
03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 813,0 -
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale

bidrag (Reservationsbev.) ....................................................... 159,0 -

6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.) ............................... 823,0 1,2
02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.) .................... 100,0 -
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvri-

ge fonde (Reservationsbev.) ................................................... 222,0 -
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ...................... 710,0 10,0

6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst
01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 345,0 -
02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekst-

anm. 101) (Reservationsbev.) ................................................. 888,5 -
03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .................... - -



6 § 6.

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

(Reservationsbev.) ................................................................... 625,0 -
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm.

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

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 1.875,0 -

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter
02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.) .. - -
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 58,8 -

 Fiskeriforhold

6.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.
01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125) (Driftsbev.) .............. 153,7 -
06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet ........ 0,1 0,1

6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri
51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 168) (Reservationsbev.) ......... - -
60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling

Danmark) ................................................................................. 4,0 76,0

6.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ................................................................... 15,1 -
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering

(tekstanm. 161) (Reservationsbev.) ........................................ 325,9 282,2

6.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriom-
rådet
10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tek-

niske Universitet (Reservationsbev.) ...................................... 79,8 -

6.55. Fiskeriforhold
40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) ........... 31,0 -
45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn .......................................... - 41,0
50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 7,0 -
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C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

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

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

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

Nr. 3. ad 06.21.01.
Nordisk Innovation er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forplig-

telser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2019, 20
mio. norske kroner i 2020, og 10 mio. norske kroner i 2021.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give Nordisk Innovation tilsagn om
afholdelse af de nævnte beløb, som vil blive udredt af de bevillinger, der ydes Nordisk Innovation
for de nævnte år.

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

for en kassekredit for Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlan-
dene hos et kommercielt pengeinstitut.

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

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

Nr. 15. ad 06.51.01.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige

finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og
forskningsmæssigt sigte og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Materielle bestemmelser.

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

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

Nr. 101. ad 06.11.13., 06.11.14., 06.11.15., 06.11.16., 06.32.01., 06.32.02., 06.32.08., 06.32.09.,
06.32.10., 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.36.03., 06.38.02., 06.39.02., 06.39.03. og 06.41.03.

I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske og internationale organisationer (NGO'er
og andre organisationer) bemyndiges ministeren med ansvar for ovenstående finanslovskonti til
at udstede regnskabs- og revisionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.
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Nr. 102. ad 06.11.01.
Udenrigsministeren bemyndiges til at afholde pensionslignende udgifter til understøttelser til

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

Nr. 103. ad 06.3.
Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde kan på den af tekstanmærkningen omfattede

konto optage merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling, der modsvares af min-
dreudgifter til flygtningemodtagelse i Danmark, der opgøres som udviklingsbistand.

Nr. 106. ad 06.53.10.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder

om ydelse af tilskud, om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister,
betingelser og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds og regler om renter
og a conto udbetaling. Ministeren for fiskeri bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilskuds-
og tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud, samt fastsætte hvilken dokumentation til-
skudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Ministeren for fiskeri kan herunder
fastsætte bestemmelser om budgettter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering
vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter samt om øvrig administration af ordningen. Der kan
stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden doku-
mentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling,
at tilskudsformålet/projektet gennemføres i overensstemmelse med de af ministeren for fiskeri
stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette ministeren for fiskeri om ethvert
forhold der har betydning for meddelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for ministeren for
fiskeris kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Ministeren for fiskeri kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder
eller at et tilskud, der er udbetalt og eventuelle renter helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis
ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet, æn-
dres.

Stk. 5. Ministeren for fiskeri bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående
tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter
og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Ministeren for fiskeri kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet
eller en anden offentlig myndighed.

Stk. 7. Afgørelser truffet i henhold til regler udstedt i medfør af stk 1 til 5 kan påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk 1
nr. 2-8 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan derfor
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 8. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der
har truffet afgørelse, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk 2-4, i lov nr. 1715
af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fast-
holde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af kla-
gen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den
påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra
myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Stk. 9. Bekendtgørelser udstedt med hjemmel i tekstanmærkningen er i kraft, indtil de op-
hæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.
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Nr. 125. ad 06.51.01.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en

virksomhed ydes af Udenrigsministeriet til løsning af problemer i forbindelse med eksport. Be-
taling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de
faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelserne kan kræves refunde-
ret.

Nr. 161. ad 06.53.30.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (under-

kendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med Hav- og Fiskerifondsprogrammet.
Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10,0 mio. kr. forelægges Finansudvalget.

Nr. 168. ad 06.52.51.
Ministeren for fiskeri bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til etableringsstøtte til yngre

fiskeres køb af fartøjer.
Stk. 2. Ministeren for fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå

tilskud, regler om ansøgning mv., samt om administration af ordningen. Ministeren for fiskeri
kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget
tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren for fiskeri kan henlægge sine beføjelser til Fiskeafgiftsfonden og kan i
forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden, og
om fondens adgang til at genoptage en sag efter at der er indgivet klage.
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Udenrigsministeriets opgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. Det indebærer,
at:
- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, og

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

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

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

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

Herudover varetager og koordinerer Udenrigsministeriet regeringens ligestillingspolitik.

Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt netværk af ambassader,
generalkonsulater, repræsentationer og handelskontorer i knap 100 byer og godt 80 lande samt
seks repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer over 400
honorære konsulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 13.317,9 11.731,0 12.866,8 15.687,9 15.793,3 15.781,1 15.783,4
Udgift ......................................................... 29.901,2 12.898,0 13.872,1 16.497,3 16.592,3 16.486,6 16.480,2
Indtægt ....................................................... 16.583,3 1.167,0 1.005,3 809,4 799,0 705,5 696,8

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................. 1.865,0 1.699,0 1.762,2 1.853,2 1.802,8 1.768,8 1.731,9
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... 1.865,0 1.699,0 1.762,2 1.853,2 1.802,8 1.768,8 1.731,9

Internationale organisationer ................. 634,3 604,9 697,0 630,4 631,5 633,5 634,5
6.21. Nordiske formål ............................ 92,8 90,2 106,3 118,2 118,2 118,2 118,2
6.22. Øvrige internationale organisa-

tioner .............................................. 541,5 514,7 590,7 512,2 513,3 515,3 516,3

Bistand til udviklingslandene (tekst-
anm. 103) .................................................. 10.471,0 9.042,0 10.005,3 12.844,8 12.989,9 13.051,4 13.082,1
6.31. Reserver ......................................... - - -230,2 289,8 289,8 289,8 289,8
6.32. Bilateral bistand ............................ 3.424,9 2.260,0 2.667,7 3.951,7 3.642,9 3.687,5 3.963,0
6.33. Bistand gennem civilsamfunds-

organisationer ................................ 1.050,7 753,9 740,2 935,0 935,0 935,0 935,0
6.34. Naturressourcer, energi og kli-

maforandringer .............................. 476,4 282,1 320,0 544,0 370,0 370,0 406,0
6.35. Oplysningsvirksomhed .................. 168,7 32,5 63,0 55,0 58,0 55,0 74,0
6.36. Multilateral bistand gennem

FN mv. .......................................... 1.158,7 1.340,5 1.039,0 1.492,0 1.478,0 1.471,0 1.502,0
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og

EU .................................................. 1.728,0 1.954,9 1.731,4 1.843,8 2.329,7 2.346,6 2.116,8
6.38. Partnerskaber for bæredygtig

vækst .............................................. 264,5 68,2 1.299,2 1.233,5 1.386,5 1.396,5 1.295,5
6.39. Humanitær bistand ........................ 2.199,2 2.349,9 2.375,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0

Eksport-, internationaliserings- og in-
vesteringsfremmeindsats ......................... 107,8 119,6 105,5 58,8 58,7 58,6 58,6
6.41. Fællesudgifter ................................ 107,8 119,6 105,5 58,8 58,7 58,6 58,6

Fiskeriforhold ........................................... 239,7 265,5 296,8 300,7 310,4 268,8 276,3



14 § 6.

6.51. Fællesudgifter inden for fiske-
riområdet mv. ................................ 150,8 156,2 147,2 153,7 149,9 141,0 133,9

6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri ......... - 10,0 - - - - -
6.53. Erhvervsfremme inden for fi-

skerisektoren .................................. 30,9 44,0 80,0 70,2 85,1 53,9 69,9
6.54. Forskningsbaseret myndigheds-

betjening mv. inden for fiskeri-
området .......................................... 61,1 59,6 72,7 79,8 78,4 76,9 75,5

6.55. Fiskeriforhold ................................ -3,1 -4,3 -3,1 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... -74,8 -74,4 -74,0 -72,0 -70,0 -68,0 -66,0
Udgift ......................................................... 9,5 6,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt ....................................................... 84,2 81,2 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0

Specifikation af nettotal:

Fiskeriforhold ........................................... -74,8 -74,4 -74,0 -72,0 -70,0 -68,0 -66,0
6.52. Driftsstøtte inden for fiskeri ......... -74,8 -74,4 -74,0 -72,0 -70,0 -68,0 -66,0

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 107,2 79,3 135,0 114,0 154,0 89,0 54,0
Udgift ......................................................... - 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ....................................................... 107,2 79,3 135,0 114,1 154,1 89,1 54,1

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................. 107,2 79,3 135,0 114,0 154,0 89,0 54,0
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... 107,2 79,3 135,0 114,0 154,0 89,0 54,0

Fiskeriforhold ........................................... - - - - - - -
6.51. Fællesudgifter inden for fiske-

riområdet mv. ................................ - - - - - - -

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:
6.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100

og 102) (Driftsbev.)  
6.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Dan-

marks Nationale Menneskerettighedsin-
stitution (Driftsbev.)  

6.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier
(Driftsbev.)  

6.11.13. Institut for Menneskerettigheder- Dan-
marks Nationale Menneskerettighedsin-
stitution (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

6.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

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

6.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvin-
der og mænd (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

 6.11.19. Bilateralt naboskabsprogram
(Reservationsbev.)  
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6.11.79. Reserver og budgetregulering  
6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)

(Lovbunden)  
6.22.01. Fredsbevarende operationer under de

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

(Reservationsbev.)  
6.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)  
6.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  
6.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)  

 6.32.05. Danidas erhvervsplatform
(Reservationsbev.)  

6.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)  
6.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)  
 6.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  
6.32.10. Migration (tekstanm. 101)

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

(Reservationsbev.)  
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisa-

tioner (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  
6.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforan-

dringer i udviklingslande mv.
(Reservationsbev.)  

6.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)  

 6.35.02. International udviklingsforskning
(Reservationsbev.)  

6.36.01. De Forenede Nationers Udviklingspro-
gram (UNDP) (Reservationsbev.)  

6.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNI-
CEF) (Reservationsbev.)  

6.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

6.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og
diverse multilaterale bidrag
(Reservationsbev.)  

6.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)  
 6.37.02. Regionale udviklingsbanker

(Reservationsbev.)  
6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettel-

sesinitiativer og øvrige fonde
(Reservationsbev.)  

6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union
(EU)  

6.38.01. Mobilisering af finansiering til investe-
ringer (Reservationsbev.)  
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6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretnings-
muligheder (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

6.38.03. Diverse multilaterale bidrag
(Reservationsbev.)  

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

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

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

6.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer
(Reservationsbev.)  

6.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)  

6.51.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125)
(Driftsbev.)  

6.52.51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 168)
(Reservationsbev.)  

6.53.10. Nationale tilskud inden for fiskerisekto-
ren (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)  

6.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med
EU-medfinansiering (tekstanm. 161)
(Reservationsbev.)  

 6.54.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
ved Danmarks Tekniske Universitet
(Reservationsbev.)  

6.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger
(Reservationsbev.)  

6.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn  
6.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren

(Reservationsbev.)  

Udgifter uden for udgiftsloft:
6.52.60. Afdrag og afskrivninger på lån (admini-

streret af Udbetaling Danmark)  

Indtægtsbudget: 6.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender  
6.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm.

10)  
6.51.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på

fiskeriområdet  
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Artsoversigt:
Mio. kr. 2015 2016 2017 F 2019 2020 2021

Bevilling i alt ............................................. 13.090,0 11.612,0 12.657,8 15.490,5 15.569,3 15.624,1 15.663,4
Årets resultat .............................................. 37,7 -34,6 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 8,2 - - 11,4 - - -

Aktivitet i alt .............................................. 13.135,9 11.577,3 12.657,8 15.501,9 15.569,3 15.624,1 15.663,4
Udgift ..................................................... 29.910,6 12.904,9 13.876,1 16.501,4 16.596,4 16.490,7 16.484,3
Indtægt ................................................... 16.774,7 1.327,6 1.218,3 999,5 1.027,1 866,6 820,9

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 2.584,9 2.607,4 2.549,2 2.444,4 2.339,2 2.266,5 2.217,1
Indtægt ................................................... 282,7 412,7 304,7 312,8 261,2 230,1 226,8

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 91,5 70,1 46,5 44,1 44,1 44,1 43,3
Indtægt ................................................... 253,9 221,3 168,7 135,7 135,7 134,8 134,0

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 27.138,6 9.213,7 11.180,1 13.727,5 13.852,7 13.789,7 13.813,7
Indtægt ................................................... 398,2 423,6 510,7 324,5 411,6 294,2 274,2

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 86,8 86,9 100,2 100,3 100,3 100,3 100,1
Indtægt ................................................... 8,2 5,7 60,0 54,1 54,1 54,1 54,1

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 8,8 926,8 0,1 185,1 260,1 290,1 310,1
Indtægt ................................................... 15.831,6 264,3 174,2 172,4 164,5 153,4 131,8

Bemærkninger: Beløbene under finansielle poster udgør udviklingslandenes træk på tidligere ydede statslån, bidrag til
regionale udviklingsbanker og -fonde, bidrag til Verdensbankgruppen og bidrag til øvrige internationale bistandsorgani-
sationer.
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Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2015 2016 2017 F 2019 2020 2021

Driftsposter ................................................. 2.302,2 2.194,6 2.244,5 2.131,6 2.078,0 2.036,4 1.990,3
11. Salg af varer ....................................... 147,0 190,1 206,6 132,0 131,8 131,7 131,7
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 112,7 121,3 87,9 89,9 89,6 89,6 89,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 249,3 256,3 301,5 293,4 293,3 293,2 292,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 884,9 840,8 863,2 820,6 801,8 781,0 765,0
20. Af- og nedskrivninger ........................ 106,2 134,0 111,8 112,0 111,7 111,4 110,4
21. Andre driftsindtægter .......................... 23,0 101,3 10,2 90,9 39,8 8,8 5,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.344,5 1.376,3 1.272,7 1.218,4 1.132,4 1.080,9 1.048,9
28. Ekstraordinære indtægter .................... 0,1 - - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... -162,4 -151,2 -122,2 -91,6 -91,6 -90,7 -90,7
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 253,9 221,3 168,7 135,7 135,7 134,8 134,0
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 91,5 70,1 46,5 44,1 44,1 44,1 43,3

Øvrige overførsler ...................................... 26.740,4 8.790,1 10.669,4 13.391,6 13.441,1 13.495,5 13.539,5
30. Skatter og afgifter ............................... 40,2 39,3 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 148,8 202,0 260,8 213,1 261,3 208,9 223,9
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 209,3 182,3 208,9 70,4 109,3 44,3 9,3
35. Forbrug af videreførsel ....................... - - - 11,4 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 26.656,4 8.699,6 10.631,8 12.951,5 13.016,8 13.041,2 13.013,3
44. Tilskud til personer ............................. 20,6 23,4 14,3 6,9 6,9 6,9 6,9
45. Tilskud til erhverv .............................. 294,3 360,6 411,6 195,9 393,3 309,6 361,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 167,3 130,1 353,1 573,2 435,7 432,0 431,9
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -230,7 - - - -

Finansielle poster ....................................... 78,6 81,3 40,2 46,2 46,2 46,2 46,0
25. Finansielle indtægter ........................... 8,2 5,7 60,0 54,1 54,1 54,1 54,1
26. Finansielle omkostninger .................... 86,8 86,9 100,2 100,3 100,3 100,3 100,1

Kapitalposter .............................................. -15.868,8 697,2 -174,1 12,7 95,6 136,7 178,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .............. -0,1 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ....................... 8,8 5,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
55. Statslige udlån, afgang ....................... 139,1 263,3 174,2 172,4 164,5 153,4 131,8
58. Værdipapirer, tilgang .......................... - 921,4 - 185,0 260,0 290,0 310,0
59. Værdipapirer, afgang .......................... 15.692,5 1,0 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... 37,7 -34,6 - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af årets resultat) ................ 8,2 - - - - - -

I alt ............................................................. 13.090,0 11.612,0 12.657,8 15.490,5 15.569,3 15.624,1 15.663,4

| I forbindelse med ændringsforslagene er fiskeriområdet overført fra § 24. Miljø- og Fødevare-
| ministeriet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.

| Indtægter fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2014-2020 i Uden-
| rigsministeriet er indbudgetteret under § 06.51.01. Fiskeristyrelsen og § 06.53.30. Tilskud inden
| for fiskerisektoren med EU-medfinansiering. I oversigten nedenfor vises de afsatte indtægter.
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Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2017 ............................................ 332,0 - - 248,8

| Den Europæiske Hav- og Fiskerifond| R| R| B| F| BO1| BO2| BO3
| (EHFF) ...................................................| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| I alt.........................................................| 137,2| 194,5| 252,1| 217,8| 267,4| 215,0| 230,0

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Udenrigstjenesten mv.

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

drift af repræsentationerne i udlandet, betalinger for borgerserviceydelser (bl.a. visa og pas), re-
servationsbevilling til Institut for Menneskerettigheder, reservationsbevilling til Dansk Institut for
Internationale Studier, ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner, aktiviteter
til fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd samt udlodninger fra Investeringsfonden
for Østlandene (IØ) og udbytte fra Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.)
| Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01.
| Udenrigstjenesten, som er opdelt på seks formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2.
| Udviklingssamarbejde (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§ 06.11.01.30),
| 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40), 5. Ligestillingspolitik (§ 06.11.01.50) og 6. Fiskeripolitik (§
| 06.11.01.60. Fiskeripolitik). Hovedkontoen indeholder ligeledes § 06.11.01.90. Indtægtsdækket
| virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter samt § 06.11.01.97. Andre tilskudsfinansi-
| erede aktiviteter.
| Bevillingen under § 06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer er fra 2018 overført til
| § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1.670,3 1.619,3 1.629,3 1.733,4 1.688,4 1.655,5 1.621,3

Forbrug af reserveret bevilling ................... 8,2 - -  - - - -
Indtægt ......................................................... 324,2 449,2 330,8 365,0 314,0 282,0 278,7
Udgift ........................................................... 2.042,0 2.039,1 1.960,1 2.098,4 2.002,4 1.937,5 1.900,0

Årets resultat ............................................... -39,3 29,4 -  - - - -

10. Generel udenrigspolitik
Udgift .................................................... 636,3 608,6 565,8 619,7 601,7 584,7 563,5
Indtægt .................................................. 100,4 161,9 62,5 69,8 69,8 68,8 68,8

20. Udviklingssamarbejde
Udgift .................................................... 734,3 720,8 735,9 730,0 719,8 719,8 719,8

30. Eksport- og investeringsfremme
 mv.

Udgift .................................................... 348,4 357,9 328,2 397,4 389,0 381,6 373,6
Indtægt .................................................. 81,5 85,1 87,6 113,9 113,9 113,9 113,9

40. Borgerservice
Udgift .................................................... 269,0 248,8 212,1 210,4 202,4 195,6 191,5
Indtægt .................................................. 113,3 120,8 85,7 88,0 88,0 88,0 88,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem § 06.11.01. Udenrigstjenesten og
§ 06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd.
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50. Ligestillingspolitik
Udgift .................................................... 19,4 15,1 14,0 17,3 17,5 17,2 16,4
Indtægt .................................................. 0,0 0,4 - - - - -

60. Fiskeripolitik
Udgift .................................................... 5,9 5,9 9,1 30,3 29,7 27,3 27,2

90. Indtægtsdækket virksomhed,
 Udenrigsministeriets Kompeten-
 cecenter

Udgift .................................................... 9,6 8,4 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Indtægt .................................................. 10,0 7,2 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter
 Udgift .................................................... 19,1 73,7 85,0 85,3 34,3 3,3 -
 Indtægt .................................................. 19,1 73,7 85,0 85,3 34,3 3,3 -

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

nesten med senere ændringer, i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om internationalt udviklingssamar-
bejde, akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af ny enstrenget eksport- og investerings-
fremmende organisation, Danmarks Eksportråd, og lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse
aspekter af Danmarks Eksportråds virke med senere ændringer.

Udenrigstjenesten er organiseret som en enhedstjeneste. Medarbejderne indgår i én organi-
sation med én ledelse. Dette indebærer, at opgaver tilknyttet Udenrigsministeriets hovedformål
1-4 kan udføres af den samme medarbejder. I forhold til ministeriets budgetstyring medfører dette,
at omkostninger som husleje, kommunikation o.l. som oftest er fællesomkostninger mellem flere
af hovedformålene. Dette gælder ikke mindst for udetjenestens vedkommende. Fordelingen af
udenrigstjenestens udgifter på hovedformål er blevet foretaget på grundlag af bidrag og aktivi-
tetsoplysninger fra Udenrigsministeriets mål- og resultatstyringssystem, skønnede andele af visse
fællesomkostninger, personaleoplysninger samt samlede regnskabsoplysninger fra ministeriets
enheder.

For så vidt angår ligestillingsområdet bistår ligestillingsafdelingen ministeren for ligestilling
med udformning af regeringens ligestillingspolitik og Folketingets behandling af ligestillingspo-
litiske forslag. Endvidere udfører ligestillingsafdelingen lovbundne opgaver i henhold til lovbe-
kendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2012 (ligestillingsloven) vedrørende opfølgning på lige-
stillingsarbejdet i offentlige institutioner samt kønssammensætningen i råd, nævn og udvalg mv.

| For så vidt angår fiskeriområdet bistår fiskeriafdelingen ministeren for fiskeri med udform-
| ning af regeringens fiskeripolitik og fastsætter de overordnede rammer for ministeriets opgave-
| varetagelse på fiskeriområdet. Fiskeriafdelingen har en række hovedopgaver, som omfatter EU”s
| fiskeripolitik (herunder ressource- og bevaringspolitik, fiskeriaftaler med tredjelande og mar-
| kedspolitik); natur- og miljøpolitik på fiskeriområdet; øvrigt internationalt arbejde på fiskeriom-
| rådet og national fiskeriregulering (erhvervsfiskeri, akvakultur og rekreativt fiskeri).
| Fiskeristyrelsen er betalingsorgan i Danmark for EU-støtteordninger finansieret helt eller
| delvist af Hav- og Fiskerifonden (EHFF). I den forbindelse varetager Udenrigsministeriets de-
| partement funktionen som ansvarlig myndighed, og de opgaver, der er forbundet hermed, jf. Eu-
| ropa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 og forordning nr. 1303/2013.

Virksomhedsstruktur
06.11.01. Udenrigstjenesten, CVR-nr. 43271911.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Af udetjenestens samlede udgifter afholdes en væsentlig andel i udenlandsk valuta. Disse
udgifter er således påvirket af den udenlandske kurs- og prisudvikling. For at undgå utilsigtede
virkninger af den udenlandske kurs- og prisudvikling gennemføres der en særskilt kurs-, pris- og
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lønopregningskorrektion (KPL-regulering) af udenrigstjenestens bevillinger. Denne korrektion
foretages på bevillingslovene, herunder på tillægsbevillingsloven, og beregnes bl.a. med ud-
gangspunkt i de enkelte repræsentationers regnskaber, valutakurser og officielle inflationstal, der
opgøres som generel inflation.

Ved opfølgning på en sikkerhedsmæssig vurdering af de danske repræsentationer afholdes
udgifter til terrorsikring af danske repræsentationer og af Udenrigsministeriet i København over
kontoen.

Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller eller samlevere til udsendte
medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevilling
kan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæller
eller samlevere under opholdet i udlandet ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for
at etablere en pensionsordning, og ikke som led i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en ar-
bejdsmarkedspension. Pensionsordningen etableres som en løbende alderspension, som er god-
kendt af Finansministeriet. Der forventes ved fuld indfasning en udgift på i størrelsesordenen 10
mio. kr. på årsbasis. 

Repræsentationer, der af juridiske, sikkerhedsmæssige eller andre åbenlyst hensigtsmæssige
årsager skønner det nødvendigt at indgå aftaler for praktikanter i udetjenesten, f.eks. om lejemål,
har mulighed for at gøre dette. I disse tilfælde vil repræsentationen evt. også kunne afholde ud-
gifter inden for den beløbsgrænse (mellem 2.500 og 4.000 kr.), der på stedet er fastsat udbetalt
til en praktikant for afholdelse af udgifter, hvormed repræsentationens udlæg træder i stedet for
ordningen med at refundere en praktikant for konkrete udlæg.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse 

| BV 2.2.9| Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem § 06.11.01.
| Udenrigstjenesten og § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.
| BV 2.2.13| Tilskud kan forudbetales. 

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

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

| BV 2.3.5| Departementet kan i forbindelse med konkrete, afgrænsede oplysnings- og
| informationsaktiviteter mv. modtage sponsorstøtter, legater, gaver og lig-
| nende. 

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

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

Yderligere information om Udenrigstjenestens virksomhed kan findes på www.um.dk. For
generel information om udviklingsbistand henvises til § 06.3. Bistand til udviklingslandene samt

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

BV 2.6.1 Der vil være adgang til i finansåret inden for det udenrigspolitiske område
at yde mindre og uforudsete tilskud til internationale organisationer,
konferencer, foreninger o.l. på op til 5 mio. kr.

BV 2.6.1 Udenrigsministeriet kan i situationer, hvor det er nødvendigt at gennemføre
evakuering af danskere, iværksætte evakueringen inden for en udgiftsramme
på op til 15 mio. kr., således at de pågældende personer efterfølgende
opkræves de forholdsmæssige udgifter forbundet hermed. Udenrigsministe-
riet kan endvidere i tilfælde af omfattende og akutte katastrofesituationer -
efter Finansministeriets bemyndigelse - iværksætte de fornødne hjælpefor-
anstaltninger over for danskere, der er berørte af katastrofen. Finansudvalget
vil snarest derefter blive orienteret, og eventuelle bevillingsmæssige konse-
kvenser vil blive forelagt Finansudvalget ved et aktstykke.

BV 2.6.2 På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages en mer- eller
mindrebevilling svarende til det faktiske beløb for kurs-, pris- og lønregu-
lering, dog maksimalt 25,0 mio. kr., vedrørende udenrigstjenestens udgifter
afholdt i udenlandsk valuta.

Opgaver Mål
Generel udenrigspolitik At fremme Danmarks udenrigspolitiske inte-

resser i bred forstand gennem sikring af størst
mulig indflydelse i det internationale samar-
bejde.

Udviklingssamarbejde At styrke Danmarks deltagelse i det interna-
tionale udviklingssamarbejde og skabe en ef-
fektfuld administration af dansk udviklingsbi-
stand for bekæmpelse af fattigdom og fremme
af menneskerettigheder.

Eksport- og investeringsfremme mv. At skabe en effektiv indsats for eksportfrem-
me, investeringstiltrækning, innovation og
handelspolitik for øget vækst og beskæftigelse
i Danmark.

Borgerservice At sikre en hurtig og professionel varetagelse
af borgerserviceopgaver samt fremme en åben
kommunikation med den danske og internatio-
nale offentlighed.

Ligestillingspolitik At bistå ministeren for ligestilling i at udforme
og gennemføre regeringens ligestillingspolitik
samt sikre opfølgningen herpå. 

| Fiskeripolitik| At bistå ministeren for fiskeri i at udforme og
| gennemføre regeringens fiskeripolitik samt
| sikre opfølgningen herpå. 

http://www.um.dk
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www.danida.dk. For yderligere information om Danmarks Eksportråd og organisationens mål og
resultater henvises til Eksportrådets hjemmeside: www.eksportraadet.dk.

| 6. Specifikation af udgifter på opgaver 

| Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter og
| underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger
| ensrettet på tværs af staten. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående års finanslove.
| Udgifterne i tabel 6 er fordelt i henhold til den nye opgørelsesmetode.

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

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægter i alt .............................................. 324,2 449,2 330,8 365,0 314,0 282,0 278,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 10,0 7,2 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 19,1 73,7 85,0 85,3 34,3 3,3 -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 110,4 119,0 85,0 87,3 87,3 87,3 87,3
6. Øvrige indtægter .................................... 184,8 249,3 150,8 184,4 184,4 183,4 183,4
Bemærkninger: Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed på 8,0 mio. kr. vedrører salg af ydelser fra den indtægtsdækkede
del af Udenrigsministeriets kompetencecenter.

Indtægter fra andre tilskudsfinansierede aktiviteter på 85,3 mio. kr. vedrører eksternt finansierede EU-programmer
mv. opført på underkonto 97.

Indtægter fra afgifter og gebyrer på 87,3 mio. kr. vedrører indtægter i forbindel se med udstedelse af pas, visa og
andre borgerservicerelaterede ydelser.

Øvrige indtægter udgør i alt 185,8 mio. kr. i 2018. Heraf vedrører 113,9 mio. kr. indtægter fra betalingsopgaver på
eksport- og investeringsfremmeområdet som udføres for virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre of-
fentlige institutioner mv. i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse. 56,9 mio. kr. vedrører overførsler,
der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (eks-
klusiv lønninger og udetillæg), jf. tabellen nedenfor. 0,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen
for International Rekruttering og Integration vedrørende biometri på opholdskort og langtidsvisum. 0,4 mio. kr. vedrører
overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. Endelig opret-
holdes en række øvrige indtægter vedrørende administration af andre donorers bistandsprogrammer, indtægter vedrørende
centraladministrations samt den indtægtsdækkede del af Udenrigsministeriets kompetencecenters anvendelse af Eigtveds
Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, refusion for udsendte specialattachéer, der ikke kommer fra mini-
sterier, samt andre refusionsprægede indtægter mv.

| Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:

| R| R| B| F| BO1| BO2| BO3
| Mio. kr.| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Udgift i alt ...................................................| 2.115,0| 2.042,0| 1.918,8| 2.005,1| 1.960,1| 1.926,2| 1.892,0

|  0.| Generelle fællesomkostninger ........| 974,9| 942,0| 883,9| 911,7| 891,3| 876,7| 861,2
|  1.| Generel udenrigspolitik .................| 473,4| 446,6| 419| 433,6| 423,2| 416,3| 409,0
|  2.| Udviklingssamarbejde ...................| 186,5| 215,1| 201,9| 208,6| 203,9| 200,6| 197,0
|  3.| Eksport- og investeringsfremme mv.| 268,5| 265,1| 248,7| 257,0| 251,2| 247,1| 242,7
|  4.| Borgerservice ..............................| 185,1| 151,2| 141,9| 146,6| 143,3| 141,0| 138,5
|  5.| Ligestillingspolitik ......................| 20,4| 15,8| 14,0| 17,3| 17,5| 17,2| 16,4
|  6.| Fiskeripolitik ...............................| 6,2| 6,2| 9,4| 30,3| 29,7| 27,3| 27,2

| Bevillingsoverførsel 2018
| i mio. kr.
| Antal forventede udsendte
| specialattacheer 2018

| Finansministeriet ..................................................................| 4,6| 4
| Erhvervsministeriet ..............................................................| 3,4| 3
| Skatteministeriet ...................................................................| 1,1| 1
| Justitsministeriet ...................................................................| 5,3| 5
| Forsvarsministeriet ...............................................................| 22,4| 16
| Børne- og Socialministeriet .................................................| 1,1| 1
| Sundheds- og Ældreministeriet............................................| 1,1| 1
| Beskæftigelsesministeriet .....................................................| 1,1| 1
| Kulturministeriet ..................................................................| 0,4| 0,5
| Uddannelses- og Forskningsministeriet...............................| 1,1| 1

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ 2.360 2.447 2.413  2.554 2.525 2.502 2.479
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 639,4 601,5 633,7  703,7 686,8 673,1 659,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 6,8 8,2 6,4  5,5 5,5 5,5 5,5

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 632,6 593,3 627,3  698,2 681,3 667,6 654,1

Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør
ca. 1.340 årsværk samt årsværk indenfor indtægtsdækket virksomhed. Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt
ansatte. Lønsum uden for lønsumsloft vedrører lønsum under Udenrigsministeriets indtægtsdækkede virksomhed, jf. §
06.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Reguleret egenkapital ................................. - - 32,8 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 320,3 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 353,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 1.720,7 1.717,5 1.701,9 1.676,5 1.675,1 1.633,7 1.592,3
+ anskaffelser .............................................. 38,1 73,4 38,0 78,0 38,0 38,0 38,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 61,0 -9,1 20,0 10,6 10,6 10,6 10,6
- afhændelse af aktiver ............................... 43,5 248,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
- afskrivninger ............................................. 58,8 -108,3 83,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 1.717,5 1.641,7 1.656,9 1.675,1 1.633,7 1.592,3 1.550,9

Låneramme .................................................. - - 2.527,4 2.527,6 2.527,9 2.527,9 2.527,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 65,6 66,3 64,6 63,0 61,4

10. Generel udenrigspolitik
På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets varetagelse af generel udenrigspolitik

med henblik på at sikre størst mulig indflydelse på det internationale samarbejde og medvirke til
at ruste regeringen til håndtering af de globale strømninger, som både påvirker og åbner mulig-
heder for det danske samfund, borgere og virksomheder. 

På kontoen afholdes udgifter til, at Udenrigsministeriet varetager Danmarks generelle kontakt
til udlandet og følger og vurderer den internationale politiske og økonomiske udvikling med
henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for udarbejdelse og koordination af dansk
udenrigspolitik, herunder europapolitik, sikkerhedspolitik og handelspolitik. Endvidere afholdes
der udgifter til, at Udenrigsministeriet kan varetage en aktiv public diplomacy-indsats. Endeligt
afholdes der udgifter til øget terrorsikring af ambassader og repræsentationskontorer.

Bevillingen er forhøjet med 35 mio. kr. i 2017 stigende til 70 mio. kr. årligt fra 2018 og frem
med henblik på at styrke dansk diplomati.

Der er indbudgetteret 7 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 med henblik på at kortlægge
baggrunden for de politiske beslutninger om Danmarks militære deltagelse i Kosovo, Irak og
Afghanistan og sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden, jf. Aftale mellem rege-

| Undervisningsministeriet ......................................................| 0,7| 0,5
| Miljø- og Fødevareministeriet .............................................| 4,6| 4
| Transport-, Bygnings- og Boligministeriet .........................| 2,2| 2
| Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet...........................| 5,7| 5
| Udlændinge- og Integrationsministeriet...............................| 1,1| 1

| I alt .......................................................................................| 55,7| 46
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ringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Det Konservative Folkeparti om
en uvildig udredning af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i
Kosovo, Irak og Afghanistan af maj 2016. Heraf afsættes 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i
2018 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 5,6 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018 under §
06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner.

Der er indbudgetteret 1,1 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018 til udgifter i forbindelse med
flytningen af Danida Fellowship Centre (DFC).

Der er indbudgetteret 2,4 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til finansiering af en udsen-
delsesambassadør med særligt ansvar for at understøtte udsendelsesområdet, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2017 af november 2016.

Der er indbudgetteret 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en indsats mod forfølgelser af reli-
giøse minoriteter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen til udredningen om Danmarks militære
| deltagelse i Kosovo, Afghanistan og Irak forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2018 med henblik på at af-
| slutte udredningen. Heraf afsættes 0,7 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten og 1,3 mio.
| kr. under § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål.

20. Udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet lancerede i 2017 en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi og har,

jf. lov nr. 1741 af 27. december 2016 om internationalt udviklingssamarbejde, som mål at be-
kæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og
stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og
FN's konventioner om menneskerettigheder og med FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvik-
ling samt verdensmål som et centralt omdrejningspunkt. Dette udgør rammerne for Udenrigsmi-
nisteriets administration af udviklingssamarbejdet.

På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets administration af den del af udvik-
lingsbistanden, der er afsat under § 6.3. Bistand til udviklingslandene, herunder til at implemen-
tere regeringens udviklingspolitiske prioriteter, der varetages fra både Udenrigsministeriet i Kø-
benhavn og via den danske tilstedeværelse på repræsentationer rundt om i verden. Der er tale om
udgifter til drift og løn på de repræsentationer, der administrerer udviklingsbistand og til de
missioner, der varetager Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde. Udgifterne dækker også
løn og drift til administration af udviklingsaktiviteter fra Udenrigsministeriet i København såsom
det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram, Naboskabsprogrammet og den humanitære udvik-
lingsbistand mv. Repræsentation af Danmark i internationale fora og sammenhænge om udvik-
lingspolitiske emner og løn og drift til strategiudvikling, kvalitetssikring og evaluering af udvik-
lingsbistanden dækkes også over bidraget. Endelig bidrager midlerne til administration af udvik-
lingsbistanden også til dækning af Udenrigsministeriets personaleadministration, økonomistyring,
it og sikkerhed.

Midlerne anvendt til administration af udviklingssamarbejdet indgår i de udgifter, som kan
rapporteres som udviklingsbistand i henhold til de internationale standardiserede OECD/DAC-
regler.

Underkontoen blev på finansloven for 2016 rebudgetteret for perioden 2016-2019 som følge
af fokusering af udviklingsbistanden til 0,7 pct. af BNI.

30. Eksport- og investeringsfremme mv.
Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investerings-

fremmeindsats via Eksportrådet, der er en del af Udenrigsministeriet på lige fod med ministeriets
øvrige hovedområder. Eksportrådets overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i
Danmark.

På kontoen afholdes udgifter til at understøtte danske virksomheder i at opnå mereksport og
øget internationalisering samt til at bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark.
Som led i Eksportrådets virke afholdes udgifter til eksportstipendiater. Eksportstipendiatordningen
omfatter ca. 20 handelskontorer, inkl. kontorer med status som generalkonsulat i kommercielle
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centre over hele verden. Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virk-
somheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrence-
oplysninger, afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing og outsourcing samt bidrage til or-
ganisationens fortsatte udvikling. Princippet om fleksibilitet og smidighed i ressourceanvendelsen
indenfor eksportstipendiatordningen, der gør, at der med kort varsel kan oprettes og nedlægges
handelskontorer på grundlag af markedspotentiale, efterspørgslen i dansk erhvervsliv og om-
kostningseffektivitet, fastholdes. Endvidere kan der afholdes udgifter til etablering af inkubator-
facilitet samt planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer. På kontoen afholdes
endvidere udgifter til drift af en række innovationscentre. Udgifterne afholdes som udlæg og
opkræves ultimo året af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor bevillingen til innovations-
centrene er afsat.

Eksportrådets arbejdsområde dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over handels-
politik til kommercielt myndighedssamarbejde. Endvidere administrerer Eksportrådet en række
tilskudsprogrammer, der støtter danske virksomheder i deres internationalisering, herunder eks-
portstart, markedsekspansion og videnhjemtagning. Eksportrådet leverer en række generelle gra-
tisydelser og udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets beta-
lingsbekendtgørelse.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til Invest in Denmark, der er Danmarks nationale
investeringsfremmeorganisation og som står for den overordnede nationale koordinering og for
markedsføring og salg af danske spidskompetencer overfor potentielle udenlandske investorer.

Derudover kan der afholdes udgifter til Kong Frederik den IX Hæderspris.
Endeligt er der oprettet et Udenrigsøkonomisk Forum med det formål at sikre tæt samspil

med dansk erhvervsliv og andre centrale aktører. Det Udenrigsøkonomiske Forum er rådgivende
for udenrigsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investe-
ringsfremme.

På finansloven for 2016 blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en styrket indsats
for at fremme dansk eksport samt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Dan-
mark. Bevillingen er i 2018 videreført for perioden 2018-2021. Heraf er der afsat 13,6 mio. kr.
årligt under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 13,2 mio. kr. årligt på hhv. under-
konto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

40. Borgerservice
På kontoen afholdes udgifter til Udenrigsministeriets borgerserviceopgaver, der omfatter 1)

bistand til nødstedte danskere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling, tyveri og røveri,
og bistand til danskere i udlandet berørt af kriser og katastrofer, 2) udstedelse og forlængelse af
pas og anden rejsedokumentation, herunder familiesammenføringssager, samt sager om dobbelt
statsborgerskab.

Den generelt stigende internationalisering har betydet en udbygning af såvel det nordiske
samarbejde som EU-samarbejdet på det konsulære område. Det betyder bl.a., at Udenrigsmini-
steriet kan varetage borgerserviceopgaver for nordiske statsborgere og EU-borgere i lande, hvor
de pågældende personers oprindelseslande ikke er repræsenteret. Det betyder tilsvarende, at dan-
ske statsborgere kan modtage borgerservice fra andre nordiske lande eller EU-lande i lande, hvor
Danmark ikke er repræsenteret. Udgifterne forbundet hermed afregnes mellem de pågældende
landes udenrigstjenester med henblik på efterfølgende fakturering til de pågældende statsborgere.

Udenrigsministeriet varetager endvidere sagsbehandling og administration af udlændinges
ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser, der indgives via danske repræsentatio-
ner. Der blev i 2016 indgivet ca. 145.000 ansøgninger om visum og ca. 25.500 ansøgninger om
opholds- og arbejdstilladelse. Visumarbejdet er især reguleret gennem Danmarks deltagelse i
Schengen-samarbejdet. Som følge af Lov om ændring af udlændingeloven, nr. 1743 af 27. de-
cember 2016 vil Udenrigsministeriet endvidere fra 2017 kunne bistå Udlændingestyrelsen ifm.
iværksættelsen af en offentlig sanktionsliste og en ikke-offentlig opmærksomhedsliste over
udenlandske ekstreme religiøse forkyndere, som kan nægtes indrejse i Danmark. Endelig vareta-
ger Udenrigsministeriet opgaver i relation til Red Carpet-programmet for forretningsfolk, som
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har betydet mindre dokumentation og visum med længere gyldighed, ligesom de danske repræ-
sentationer i 2015 fik tillagt afslagskompetence, der i 2017 blev udvidet, hvorfor sagsbehand-
lingstiden er reduceret betydeligt på visumområdet - til gavn for bl.a. det danske erhvervsliv.

På kontoen oppebæres de indtægter, der med hjemmel i lov nr. 150 af 13. april 1983 § 14
om udenrigstjenesten med efterfølgende ændringer opkræves, som gebyr i forbindelse med ud-
stedelse af pas og visa samt andre borgerservicerelaterede tjenesteydelser. Honorære konsulater
har adgang til at genanvende er særligt ekspeditionsgebyr, som er forbundet med modtagelse og
behandling af visumansøgninger.

50. Ligestillingspolitik
På kontoen afholdes udgifter vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Der ydes

over kontoen tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren kan over
kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling, herunder LGBTI-området (lesbiske,
bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede personer).

I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og
2018 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale
mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af sat-
spuljen for 2017 af november 2016.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til etablering af en koordinerende
funktion på LGBTI-området.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2019-2021
| til koordinering af indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel, samt med 0,2 mio. kr. i 2018
| og 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2021 til administration af satspuljeinitiativer, jf. Aftale mellem re-
| geringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
| Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017.

| 60. Fiskeripolitik
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 12,5 mio. kr. i 2018, 11,9 mio.
| kr. i 2019, 9,5 mio. kr. i 2020 og 9,4 mio. kr. i 2021, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Som led i reorganiseringen af fiskeriområdet overføres endvidere 17,8 mio. kr. årligt i 2018-2021
| fra § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.
| På kontoen afholdes udgifter vedrørende løn og øvrig drift i fiskeriafdelingen.

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

sproglige ydelser samt i mindre omfang kursusvirksomhed mv. på det udenrigspolitiske område.
Indtægterne til Udenrigsministeriets Kompetencecenter er budgetteret til 8,0 mio. kr., hvoraf ca.
5,0 mio. kr. vedrører forventet salg indenfor ministerområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter en række ikke-kommercielle eksternt finansi-

erede projekter og programmer inden for udenrigspolitik og udviklingsbistand. Inden for bevil-
lingen varetager Udenrigsministeriet på vegne af en række lande det overordnede ansvar for
multidonorprogrammer, herunder ansvaret for et multidonorfinansieret nærområdeprogram for
syriske flygtninge i Libanon, Jordan og Irak, jf. akt. 80 af 3. april 2014 samt et anti-korrup-
tionsprogram i EU-regi i Ukraine. Derudover varetages en rammekontrakt med EU-Kommissio-
nen om formulering af EU-indsatser på terrorbekæmpelsesområdet finansieret af EU-Kommis-
sionen. Endeligt varetages der på innovationscentret i Silicon Valley et scholarshiprogram for
danske medicinstuderende finansieret af Lundbeck Fonden.
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06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 7,2 4,3 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0

10. Renteindtægt af diverse tilgode-
 havender

Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 0,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 7,2 4,3 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25. Finansielle indtægter .................... 7,2 4,3 10,0 4,0 4,0 4,0 4,0

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

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

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

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

Kontoen er nedlagt fra 2018. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Men-
neskerettighedsinstitution er overgået til reservationsbevilling jf. § 06.11.13. Institut for Menne-
skerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 39,0 38,8 38,6 - - - -

Indtægt ......................................................... 120,4 119,3 116,9 - - - -
Udgift ........................................................... 156,7 153,0 155,5 - - - -

Årets resultat ............................................... 2,7 5,2 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 54,9 51,8 38,6 - - - -
Indtægt .................................................. 17,0 16,2 - - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 6,0 7,4 7,0 - - - -
Indtægt .................................................. 7,6 9,4 7,0 - - - -

95. Tilskudsfinansieret virksomhed
Udgift .................................................... 3,6 3,5 4,1 - - - -
Indtægt .................................................. 3,6 3,5 4,1 - - - -

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 92,2 90,3 105,8 - - - -
Indtægt .................................................. 92,2 90,3 105,8 - - - -
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Virksomhedsstruktur
06.11.11. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution,
CVR-nr. 34481490.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10. 

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

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægter i alt .............................................. 120,4 119,3 116,9 - - - -
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 7,6 9,4 7,0 - - - -
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 3,6 3,5 4,1 - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 92,2 90,3 105,8 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 17,0 16,2 - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ 129 121 124  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 73,0 65,2 62,8  - - - -
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 37,3 35,0 37,7  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 35,7 30,2 25,1  - - - -

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

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

Låneramme .................................................. - - 2,0 - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 95,0 - - - -

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

Udgift i alt ........................................... 57,2 52,9 39,7 - - - -

0. Generelle fællesomkostninger .... 29,0 26,6 13,0 - - - -
1. National menneskerettighedsinsti-

tution ........................................... 16,2 14,2 15,2 - - - -
2. Ligebehandlingsorgan ................. 12,0 12,1 11,5 - - - -
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06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier (Driftsbev.)
Kontoen er nedlagt fra 2018. Dansk Institut for Internationale Studier er overgået til reser-

vationsbevilling jf. § 06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 26,3 27,6 24,7 - - - -

Indtægt ......................................................... 54,5 50,2 41,6 - - - -
Udgift ........................................................... 82,0 77,7 66,3 - - - -

Årets resultat ............................................... -1,2 0,1 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 58,6 57,8 48,9 - - - -
Indtægt .................................................. 31,1 30,3 24,2 - - - -

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 2,6 3,2 1,9 - - - -
Indtægt .................................................. 2,6 3,2 1,9 - - - -

95. Tilskudsfinansieret virksomhed
Udgift .................................................... 20,4 15,8 15,0 - - - -
Indtægt .................................................. 20,4 15,8 15,0 - - - -

97. Anden tilskudsfinansieret virk-
 somhed

Udgift .................................................... 0,4 0,9 0,5 - - - -
Indtægt .................................................. 0,4 0,9 0,5 - - - -

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

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkost-
ninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. 

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

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægter i alt .............................................. 54,5 50,2 41,6 - - - -
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 2,6 3,2 1,9 - - - -
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter 20,4 15,8 15,0 - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 0,4 0,9 0,5 - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 31,1 30,3 24,2 - - - -
Bemærkninger: Øvrige indtægter vedrører intern statslig overførsel fra Forsvarsministeriet (§ 12.11. 01. Departementet)
på i alt 24,2 mio. kr., herunder til drift (15,8 mio. kr.) og gennemførelse af konkrete projekter (8,4 mio. kr.), jf. Aftale
mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti på
forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.

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

Udgift i alt ............................................. 61,6 57,1 50,3 - - - -

0. Generelle fællesomkostninger ..... 27,3 22,0 15,7 - - - -
1. Forskning og analyse ................. 27,8 26,3 28,1 - - - -
2. Dokumentation og information. . 6,5 8,8 6,5 - - - -
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ 104 83 98  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 46,6 46,3 43,3  - - - -
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 10,0 8,8 10,6  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 36,6 37,5 32,7  - - - -

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

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

Låneramme .................................................. - - 2,0 - - - -
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 50,0 - - - -

06.11.13. Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Nationale Menneskerettig-
hedsinstitution (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (heref-
ter instituttet) er oprettet ved lov nr. 553 af 18. juni 2012. Instituttet er en selvejende institution
inden for den offentlige forvaltning. Instituttet indgik tidligere under Dansk Center for Interna-
tionale Studier og Menneskerettigheder, der efterfølgende er nedlagt.

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

Instituttet skal som national menneskerettighedsinstitution fremme og beskytte menneskeret-
tighederne i fredstid og under væbnede konflikter, navnlig ved at varetage overvågning af og
rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark, udføre analyse af og forskning i
menneskerettighedsområdet, rådgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndighe-
der og private aktører om menneskerettighederne, fremme koordination mellem og bistand til de
frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne, gennemføre og fremme undervis-
ning i menneskerettighederne, forestå information om menneskerettighederne, sikre biblioteksfa-
ciliteter vedrørende menneskerettighederne, og bidrage til gennemførelsen af menneskerettighe-
derne i ind- og udland.

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



§ 06.11.13. 33

Institut for Menneskerettigheder afgiver årligt en beretning til Folketinget om institutionens
virksomhed og udviklingen i menneskerettighedssituationen i Danmark. Beretningen offentlig-
gøres af institutionen.

Instituttet bidrager som national menneskerettighedsinstitution til gennemførelsen af menne-
skerettighederne i udlandet, herunder ved at gennemføre undervisnings-, forsknings- og projekt-
aktiviteter på grundlag af en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet, hvortil der ydes tilsagn
under § 06.32.08.90. Institut for Menneskerettigheder.

IMR er fritaget fra Cirkulære om selvforsikring i staten for så vidt angår tjenesterejser.
For yderligere oplysninger henvises til www.menneskeret.dk.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 38,9 38,2 37,5 36,8

10. Institut for Menneskerettigheder
- Danmarks Nationale Menne-

 skerettighedsinstitution
Udgift ................................................... - - - 38,9 38,2 37,5 36,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 38,9 38,2 37,5 36,8

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,4
I alt .................................................................................................................................. 6,4

10. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
På finansloven for 2011 blev kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt fra 2011 og frem med

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

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

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

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

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

http://www.menneskeret.dk
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06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er oprettet ved lov nr. 554 af 18. juni 2012.
Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning. DIIS indgik tidligere
under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, der blev nedlagt ved ud-
gangen af 2012. DIIS var i årene 2013-2017 optaget på FL under § 06.11.12.

DIIS er etableret med det formål at styrke uafhængig forsknings-, analyse-, udrednings- og
informationsvirksomhed i Danmark om internationale forhold, inden for det brede udenrigs-,
sikkerheds- og udviklingspolitiske område. DIIS' informationsopgaver løses bl.a. gennem opret-
holdelse af tidssvarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

Forsvarsministeriet yder et årligt tilskud til instituttets drift.
DIIS er fritaget fra Cirkulære om selvforsikring i staten for så vidt angår tjenesterejser.
For yderligere oplysninger henvises til www.diis.dk.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 25,0 24,6 24,1 23,6

10. Dansk Institut for Internationale
 Studier

Udgift ................................................... - - - 25,0 24,6 24,1 23,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 25,0 24,6 24,1 23,6

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,4
I alt .................................................................................................................................. 2,4

10. Dansk Institut for Internationale Studier
Der indgår under kontoen årligt ca. 21,6 mio. kr., som vedrører ulandsforskning under DIIS'

almindelige virksomhed. Disse udgifter indrapporteres som udviklingsbistand i henhold til de
internationale OECD/DAC-regler.

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

Under kontoen afholdes udgifter til tilskud til en række organisationer mv. samt udgifter til
freds- og stabiliseringsindsatser.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 31,6 42,4 50,1 37,4 32,7 32,7 32,7
10. Tilskud til oplysningsarbejde
 mv.

Udgift ................................................... 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

http://www.diis.dk
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20. Tilskud til internationale institu-
 tioner

Udgift ................................................... 6,2 10,9 15,7 15,9 14,8 14,8 14,8
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,2 8,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 2,0 14,6 14,8 13,7 13,7 13,7

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

  investeringstilskud ......................... 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1

40. Freds- og Stabiliseringsfonden
 (ikke udviklingsbistand)

Udgift ................................................... 18,7 24,7 22,1 11,1 11,1 11,1 11,1
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 18,7 24,8 22,1 11,1 11,1 11,1 11,1

50. Udredning vedrørende Dan-
marks militære indsats i Kosovo,
Afghanistan og Irak
Udgift ................................................... - - 5,6 3,7 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 5,6 3,7 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,0
I alt .................................................................................................................................. 17,0

10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.
Forventet udmøntning

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

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

Der ydes et årligt tilskud til Atlantsammenslutningen, som er en landsdækkende og interna-
tionalt orienteret organisation, der informerer om sikkerhedspolitik, herunder NATO, EU, OSCE
og FN, med henblik på at udbrede kendskabet til sikkerhedspolitik og dens betydning for den
brede befolkning.

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

1000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Den Danske Europabevægelse 540 540 540 540 540 540 540
Den Danske Helsingfors-komité 360 360 360 360 360 360 360
Atlantsammenslutningen 790 790 790 790 790 790 790
Udenrigspolitisk Selskab 630 630 630 630 630 630 630
Foreningen Norden 2.120 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620
DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur 400 800 800 800 800 800 800

I alt 4.840 4.740 4.740 4.740 4.740 4.740 4.740
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Foreningen Norden, som er en dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle
områder at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Dette søger for-
eningen fremmet gennem bl.a. skole- og uddannelsessamarbejde, venskabssamarbejde og kultur-
samarbejde.

Folketingets Ombudsmand har udtrykt ønske om at kunne gøre brug af lægefaglig bistand
fra DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur i udøvelsen af funktionen som National Forebyggende
Mekanisme under OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture) i et omfang,
som fremadrettet skønnes at indebære merudgifter i størrelsesorden 0,8 mio. kr. årligt. Instituttet
er en selvejende institution, som hovedsageligt finansieres af tilskud fra Udenrigsministeriet.

20. Tilskud til internationale institutioner
| Forventet udmøntning

Der ydes stipendier samt et årligt tilskud til Europakollegierne i Brügge og Warzawa, som
arbejder for at videreuddanne yngre universitetskandidater i samfundsforhold, økonomi og for-
valtning i et europæisk perspektiv.

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

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

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

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

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

| 1.000 kr.| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Europakollegierne i Brügge og Warszawa| 358| 378| 400| 600| 600| 600| 600
| Det Internationale Institut for Menneskeret-
| tigheder i Strasbourg| 30| 30| 30| 30| 30| 30| 30
| Folkeretsakademiet i Haag| 14| 14| 14| 14| 14| 14| 14
| Undersøgelseskommission til Beskyttelse af
| Krigsofre (IHFFC)| 13| 15| 14| 16| 16| 16| 16
| FN's konvention om særligt skadevoldene
| konventionelle våben (CCW)| 0| 0| 71| 71| 71| 71| 71
| International Holocaust Remembrance Allian-
| ce| 282| 264| 300| 300| 300| 300| 300
| Det Europæiske Miljøagentur (ejendomsskat-
| ter)| 2.506| 3.000| 2.700| 2.710| 2.710| 2.710| 2.710
| Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter)| 1.069| 774| 1.300| 1.223| 1.223| 1.223| 1.223
| Den Russiske Ambassade (ejendomsskatter)| 728| 728| 900| 900| 900| 900| 900
| Konventionen om Klyngeammunition (CCM)| 0| 0| 100| 100| 100| 100| 100
| Indigenous Peoples Secretariat| 2.302| 2.300| 1.200| 1.179| 1.179| 1.179| 1.179
| Arktisk Råd| 575| 1.275| 778| 882| 953| 992| 992
| FN-forbundet i Danmark| 0| 2.000| 2.000| 2.000| 2.000| 2.000| 2.000
| Øvrige bidrag| 906| 793| 5.858| 5.840| 4.669| 4.630| 4.630

| I alt| 8.783| 10.857| 15.665| 15.865| 14.765| 14.765| 14.765
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Der ydes fra 2006 et årligt tilskud til Det Europæiske Miljøagentur til dækning af den del
af agenturets huslejeudgifter, som kan henføres til ejendomsbeskatningen af agenturets lejemål.
Endvidere ydes fra 2011 et årligt tilskud til Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds se-
kretariat og Nordisk Kulturfond samt til Den Russiske Ambassade til dækning af den del af
huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene. I tilfælde af ændrede
ejendomsskatter og dermed ændrede tilskud som kompensation herfor til Det Europæiske Miljø-
agentur, Nordisk Ministerråds sekretariat, Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Kulturfond samt
Den Russiske Ambassade, foretages der en justering af bevillingen på de årlige bevillingslove.

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

Tilskuddet til Indigenous Peoples Secretariat (IPS) dækker Danmarks bidrag til sekretariats-
bistanden til de oprindelige folks organisationers arbejde i Arktisk Råd samt projekter til gavn
for de oprindelige folk i Arktis. Tilskuddet til Arktisk Råds sekretariat (ACS) dækker Danmarks
bidrag til sekretariatets drift, herunder det generelle bidrag samt refusion af rejseudgifter for en
medarbejder sekunderet til Arktisk Råds sekretariat. Sekretariatet blev oprettet i 2013 i henhold
til Nuuk-erklæringen fra 2011 og finansieres af medlemsstaterne i Arktisk Råd.

Der ydes et årligt tilskud til FN-forbundet i Danmark til at styrke interessen for og kendskabet
til FN. Aktiviteterne omfatter bl.a. afholdelse af konferencer, debatmøder og seminarer, udsen-
delse af foredragsholdere og produktion af tidsskrifter og publikationer. FN-forbundet arbejder
med en række centrale temaer som fred og konfliktløsning, menneskerettigheder, 2030- dagsor-
denen og bæredygtig udvikling, civilsamfundets rolle og FN-reformer.

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

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2018 til Inuit
| Circumpolar Councils interessevaretagelsesopgaver i international sammenhæng. Endvidere er
| tilskuddet til Europakollegierne i Brügge og Warszawa forhøjet med 0,2 mio. kr. årligt som led
| i regeringens handlingsplan for fremme af danskere i EU, mens øvrige bidrag er reduceret med
| 0,2 mio. kr. årligt.

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark
Der ydes et årligt tilskud til Internationalt Presse Center (IPC), som arbejder på at bidrage

til en velinformeret nyhedsformidling fra Danmark. Dette søger centret fremmet ved bl.a. at holde
jævnlige pressemøder for korrespondenter fra udenlandske medier, udarbejde programmer for
tilrejsende journalister samt tilbyde lokaler og tekniske faciliteter til medarbejdere fra udenlandske
medier. I en række tilfælde forestår IPC akkreditering af medierepræsentanter ved officielle ar-
rangementer i Danmark.

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

indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbyg-
ningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Bevillingen vedrører ikke udvik-
lingsbistand. Udover den afsatte bevilling på nærværende konto til Freds- og Stabiliseringsfonden
indgår der årligt midler fra § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt
midler fra § 12.23.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret
anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse
af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den kon-
krete anvendelse af midlerne bliver besluttet.
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Der er særligt fokus på Afghanistan, Afrikas Horn, Sahel-regionen samt Syrien og Irak-re-
gionen. Endvidere støttes tematiske prioriteter, så som imødegåelse af voldelig ekstremisme og
bekæmpelse af organiserede transnationale kriminelle netværk.

I perioden 2010-2017 var der afsat en bevilling på 20 mio. kr. (2010-pl) årligt. Heraf bidrog
Forsvarsministeriet med 10,0 mio. kr. årligt (2010-pl) i henhold til Aftale mellem den daværende
VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og
Liberal Alliance om forsvarsforlig 2010-2014 af 29. juni 2009 og i henhold til Aftale mellem den
daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti på forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012.

Der er i 2018-2022 afsat 11,1 mio. kr. årligt vedrørende Freds- og Stabiliseringsfonden (ik-
ke-udviklingsbistand).

50. Udredning vedrørende Danmarks militære indsats i Kosovo, Afghanistan og Irak
Der er indbudgetteret 7 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 med henblik på at kortlægge

baggrunden for de politiske beslutninger om Danmarks militære deltagelse i Kosovo, Irak og
Afghanistan samt sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden, jf. Aftale mellem re-
geringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Det Konservative Folkeparti
om en uvildig udredning af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engage-
ment i Kosovo, Irak og Afghanistan af maj 2016. Heraf afsættes 5,6 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio.
kr. i 2018 under § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner og
1,4 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 under § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

| I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen til udredningen om Danmarks militære
| deltagelse i Kosovo, Afghanistan og Irak forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2018 med henblik på at af-
| slutte udredningen. Heraf afsættes 1,3 mio. kr. under § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til in-
| ternationale formål og 0,7 mio. kr. under § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes driftsudgifter i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter, der
falder inden for formålene på hovedkontoen.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-

bindelse med modtagelse af tilskud fra eksempelvis EU eller øvrige mi-
nisterier samt modtagelse af deltagerbetaling mv.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af
udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv.,
heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske ud-
gift. Der er i forbindelse hermed adgang til at gennemføre interne statslige
overførsler til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 52,3 11,0 20,0 18,5 18,9 19,0 17,5

10. Indsats mod vold mod kvinder
Udgift ................................................... 12,0 8,3 8,5 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,7 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,6 5,6 8,5 - - - -

15. Fremme af ligestilling
Udgift ................................................... -0,7 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,7 -0,2 - - - - -

20. Initiativer til bekæmpelse af
 menneskehandel

Udgift ................................................... 34,3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,7 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 33,6 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2

21. Ansøgningspuljer til bekæmpel-
se af menneskehandel
Udgift ................................................... 6,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,4 - - - - - -

22. Styrket indsats mod menneske-
 handel
 Udgift ................................................... - - 5,3 3,1 0,1 0,2 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,6 0,9 0,1 0,2 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 4,7 2,2 - - -

23. Handlingsplan til bekæmpelse af
menneskehandel for 2019-2021
Udgift ................................................... - - - - 7,3 7,3 7,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - 7,3 7,3 7,3

25. Fremme af kønsligestilling
blandt mænd og kvinder med
anden etnisk baggrund end

 dansk
Udgift ................................................... 0,4 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,4 -0,2 - - - - -

26. Kampagne og undersøgelse om
ligestilling, social kontrol mv.

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

  investeringstilskud ......................... - - - 0,1 0,1 0,1 -

30. Fremme af fædres brug af orlov
 Udgift ................................................... - - 1,5 1,1 1,0 1,0 -

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

  investeringstilskud ......................... - - - 0,1 1,0 - -
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31. Initiativer til fremme af tryghed,
trivsel og lige muligheder for

 LGBTI-personer
Udgift ................................................... - - - 8,0 5,0 5,0 7,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 8,0 5,0 5,0 7,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,0
I alt .................................................................................................................................. 9,0

10. Indsats mod vold mod kvinder
Bevillingen kan anvendes til en handlingsplan til bekæmpelse af vold i familier og i nære

relationer. Handlingsplanen skal have fokus på unge og kærestevold, på voldsudsatte mænd,
håndteringen af forskellige voldsformer i familien og i nære relationer, samt viden og debat om
følgerne af vold i nære relationer. Handlingsplanen kan bl.a. støtte aktiviteter, der gennemføres
af ministerier og andre offentlige myndigheder, frivillige aktører og private organisationer mv.

15. Fremme af ligestilling
Bevillingen kan anvendes til en ansøgningspulje til fremme af ligestilling, som kan støtte

projekter, der medvirker til at nedbryde kønsbestemte barrierer med henblik på at sikre lige mu-
ligheder for personer, der er i risiko for at blive marginaliseret, for eksempel ved at miste fod-
fæstet på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel
Bevillingen anvendes til initiativer til bekæmpelse af handel med kvinder, mænd og børn

samlet i en 4-årig handlingsplan.
Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2015 af oktober 2014 er der afsat 65,1 mio. kr. til handlingsplan til bekæmpelse af menneske-
handel 2015-2018. Heraf er 20 mio. kr. udmøntet til NGO'er gennem en ansøgningspulje til blandt
andet drift af et krisecenter og opsøgende indsats og 0,1 mio. kr. årligt i 2015-2018 udmøntet til
SKAT (§ 09.21.01.). Derudover er 44,7 mio. kr. udmøntet til en videreførelse af Center mod
Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen, jf. § 15.11.30.50. CMM blev oprettet i 2007 og
har til opgave at stå for identifikation af samt bistand og støtte til personer, hvor der er en rimelig
begrundet indikation for, at de er ofre for menneskehandel, og som opholder sig lovligt i Dan-
mark. CMM varetager endvidere den forebyggende og opsøgende indsats og koordinerer samar-
bejdet mellem de sociale organisationer, myndigheder mv. samt opsamler og formidler viden om
menneskehandel. CMM samarbejder med eksterne organisationer, hvoraf nogle modtager tilskud
mv. til at gennemføre opgaver i relation til den sociale og nationale del af indsatsen mod men-
neskehandel. Der kan afholdes udgifter til køb af tjenesteydelser.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for
2013 af november 2012 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2014 og frem
til styrkelse af den tillidsskabende indsats hos CMM samt 1,7 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til
bedre forberedelse og reintegration i forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse til oprin-
delseslandet, herunder bl.a. forlængelse af reflektionsperioden fra 100 til 120 dage og reintegra-
tionsperioden i hjemlandet fra 3 til 6 måneder. Reflektionsperioden og reintegrationen omfatter
alle, der er identificerede som ofre for menneskehandel og kan indbefatte støtte i såvel Danmark
som hjemlandet til f.eks. behandling, rådgivning, ophold, hjemrejse, kortere uddannelsesforløb,
underhold og etablering.
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22. Styrket indsats mod menneskehandel
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2017 og er fastsat til 5,3 mio. kr. i 2017, 3,1 mio.

kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 som følge af Aftale mellem regeringen (V),
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af
november 2016.

Bevillingen anvendes til indsatser, som skal bekæmpe menneskehandel og medvirke til, at
bagmænd retsforfølges og straffes. Der gennemføres bl.a. en informationsindsats rettet mod mu-
lige ofre for menneskehandel og NGO'er mv., en opsøgende indsats rettet mod mulige mindre-
årige ofre for menneskehandel i asylsystemet ved Dansk Røde Kors samt et styrket opsøgende
arbejde overfor potentielle ofre for menneskehandel i Region Syddanmark i regi af Pro Vest.

Ud over denne bevilling er der afsat 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. årligt i 2018-2020
til Center Mod Menneskehandel (§ 15.11.30.10. Socialstyrelsen) til udarbejdelse af undervis-
ningsmateriale og træning af medarbejdere med henblik på en styrket opsøgende indsats overfor
mulige mindreårige ofre for menneskehandel i asylsystemet.

| 23. Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel for 2019-2021
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 7,3 mio. kr. årligt i 2019-2021
| til handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK),
| Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
| parti om udmøntning af satspuljen for 2018 af 10. november 2018.
| Heraf er der afsat 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til Reden International til drift af
| indkvarteringstilbud. Der stilles krav om, at tilbuddet spredes geografisk til flere lokaliteter. Der
| er endvidere afsat 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til Reden International til deltagelse i
| samarbejdet om Mødestedet i Colbjørnsensgade. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-
| 2021 i driftstilskud til Pro Vest til opsøgende arbejde over for potentielle ofre for menneskehandel
| i Region Syddanmark samt 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 i driftstilskud til HopeNow
| til opsøgende arbejde over for potentielle ofre for menneskehandel i særligt Hovedstaden.
| Af bevillingen til handlingsplanen er der på § 15.11.30.53. Initiativer i forbindelse med af-
| talen om satspuljen for 2018 desuden afsat 13,4 mio. kr. årligt i 2019-2021 til Center mod
| Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen. CMM har til opgave at stå for identifikation af
| ofre for menneskehandel samt at yde bistand og støtte til personer, hvor der er en rimelig be-
| grundet indikation for, at de er ofre for menneskehandel, og som opholder sig lovligt i Danmark.
| CMM varetager endvidere den forebyggende og opsøgende indsats og koordinerer samarbejdet
| mellem de sociale organisationer, myndigheder mv. samt opsamler og formidler viden om men-
| neskehandel. CMM samarbejder med eksterne organisationer, hvoraf nogle modtager tilskud mv.
| til at gennemføre opgaver i relation til den sociale og nationale del af indsatsen mod menneske-
| handel. Endelig er der på § 06.11.01.50. Ligestillingsafdelingen afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2019-
| 2021 til koordinering af indsatsen.
| Der afsættes i alt 63 mio. kr. i perioden 2019-2021 til handlingsplanen til bekæmpelse af
| menneskehandel.

25. Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end
dansk

Bevillingen anvendes til at videreføre Rettighedskampagnen, der primært gennemføres på
sprogskoler, og som skal oplyse kvinder og mænd med indvandrerbaggrund om familierelaterede
rettigheder og ligestilling i det danske samfund. Kampagnen gennemføres i samarbejde med en
koordinator og et undervisningskorps.
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26. Kampagne og undersøgelse om ligestilling, social kontrol mv.
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2017 og er fastsat til 1,6 mio. kr. i 2017, 3,0 mio.

kr. i 2018 og 2,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 som følge af Aftale mellem regeringen (V), So-
cialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af no-
vember 2016.

Bevillingen anvendes til at gennemføre en oplysnings- og debatkampagne målrettet etniske
minoritetskvinder og -mænd med fokus på rettigheder, ligestilling mellem kønnene og kønsroller
samt til en evaluering af kampagnen. Derudover gennemføres en undersøgelse af opfattelser af
maskulinitet, ligestilling, social kontrol og kønsroller særligt blandt etniske minoritetsmænd.

30. Fremme af fædres brug af orlov
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2017 og er fastsat til 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio.

kr. årligt i 2018-2020 som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.

Bevillingen anvendes til en undersøgelse af effekterne af fædres brug af orlov og til en
kampagne, der skal bidrage til at skabe debat om fædres brug af orlov. Kampagnen skal blandt
andet give viden om regler og de fordele, der er forbundet med en mere ligelig fordeling af or-
loven. Som led i kampagnen vil der kunne udbydes en pulje med henblik på målrettet information
mv. til udvalgte grupper.

| 31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio.
| kr. årligt i 2019-2020 og 7,0 mio. kr. i 2021 til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige
| muligheder for LGBTI-personer, jf. Aftale mellem regeringen (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk
| Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af sats-
| puljen for 2018 af den 10. november 2017. Der vil under rammen kunne etableres ansøgnings-
| puljer til fx NGO'er, foreninger mv. med henblik på at involvere civilsamfundet i indsatsen. Der
| vil endvidere kunne gives direkte projektstøtte til relevante organisationer, gennemføres analyser,
| undersøgelser, indgås kontrakter, udarbejdes informationsmateriale og kampagner mv. Udmønt-
| ningen af rammen i konkrete initiativer aftales efterfølgende mellem satspuljekredsen og mini-
| steren for ligestilling.

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

skabsprogram.

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

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

 lingsbistand
Udgift ................................................... -0,5 -5,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,5 -5,4 - - - - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 16,7
I alt .................................................................................................................................. 16,7

06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 100,0 75,0 125,0 110,0 150,0 85,0 50,0

10. Udlodninger fra IØ
 Indtægt ................................................ 100,0 75,0 75,0 60,0 100,0 35,0 -

34. Øvrige overførselsindtægter .......... 100,0 75,0 75,0 60,0 100,0 35,0 -

20. Udbytte fra IFU
Indtægt ................................................ - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
25. Finansielle indtægter .................... - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10. Udlodninger fra IØ
VK-regeringen besluttede i 2005, at Investeringsfonden for Østlandenes (IØ) aktiviteter

fremover skulle finde sted i Rusland, Ukraine og Hviderusland, og at IØ skulle udfases, således
at fondens nyinvesteringer skulle ophøre med udgangen af 2012.

Den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning
af dansk økonomi. Som følge af aftalen blev afviklingen af IØ fremrykket, således at fondens
nyinvesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen
forventes IØ at kunne udlodde i alt 1.565 mio. kr. i perioden 2011-2020. Det forventes, at de
sidste projektinvesteringer i IØ afvikles i løbet af 2020, og at fonden kan nedlukkes ultimo 2020.

20. Udbytte fra IFU
Der er på baggrund af statens ejerskabspolitik fastsat en udbyttepolitik for Investeringsfonden

for Udviklingslande (IFU), som forventes at indebære et årligt udbytte på 50 mio. kr., idet ud-
byttet dog højst kan udgøre 50 pct. af det årlige overskud i det forrige regnskabsår. I 2018 er der
på baggrund af IFU's overskud for 2016 fastsat et udbytte på 50 mio. kr. Der forventes et til-
svarende udbytteniveau i budgetoverslagsårene, hvilket ligger til grund for budgetteringen i
2019-2021. Det bemærkes, at det jf. Statens Ejerskabspolitik er IFU's bestyrelse der årligt ind-
stiller udbytte til udenrigsministeren, som den ansvarlige minister, og om nødvendigt anbefalinger
om forretningsstrategi mv.

Der arbejdes i OECDs udviklingskomité (DAC) på nye regler for rapportering af privatsek-
torinstrumenter som IFU som udviklingsbistand. Det arbejde forventes afsluttet i 2017 og vil
eventuelt have konsekvenser for, hvordan IFU fremover indgår i opgørelsen af dansk udvik-
lingsbistand.
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06.11.79. Reserver og budgetregulering

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

30. Negativ budgetregulering vedrø-
 rende Barselsfonden

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

30. Negativ budgetregulering vedrørende Barselsfonden
Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidrags-

finansieret ordning er ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blevet justeret og den
negative budgetregulering på -0,6 mio. kr. i 2018, -0,7 mio. kr. i 2019 og -0,8 mio. kr. i 2020
blevet nulstillet.
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Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål

Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 92,8 90,2 106,3 118,2 118,2 118,2 118,2

10. Nordisk Ministerråd
Udgift ................................................... 92,8 90,2 106,3 118,2 118,2 118,2 118,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 92,8 91,2 106,3 118,2 118,2 118,2 118,2
58. Værdipapirer, tilgang .................... - -1,0 - - - - -

10. Nordisk Ministerråd
Udgiften omfatter Danmarks forventede nettobidrag til Nordisk Ministerråds budget, når der

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

For mere information om Nordisk Ministerråd kan henvises til www.norden.dk.

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

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

06.22.01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Nationer (Lovbunden)
Bevillingen under § 06.22.01.20. Internationale straffedomstole er fra 2018 overført til §

06.22.03. Øvrige organisationer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 265,8 283,4 315,0 244,7 244,7 244,7 244,7

10. FN's fredsbevarende operationer
Udgift ................................................... 265,8 283,4 315,0 244,7 244,7 244,7 244,7
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 265,8 283,4 315,0 244,7 244,7 244,7 244,7

http://www.norden.dk
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10. FN's fredsbevarende operationer
Bevillingen under nærværende konto omfatter de pålignede danske bidrag til FN's udgifter

til de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. En andel på 7 pct. af bidraget til
nogle missioner medregnes som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 78,6 mio. kr. årligt i 2018-
| 2021 som følge af nedjustering af skønnet for det pålignede bidrag til FN's fredsbevarende ope-
| rationer. Nedjusteringen skyldes en reduktion af de budgetterede udgifter til en række fredsbe-
| varende missioner og som følge heraf en reduktion af det samlede budget for FN's fredsbevarende
| operationer for budgetperioden 2017/2018.

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01.10. FN's fredsbevarende operationer

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbi-
stand som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte
operationer i 2017 og 2018.

06.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)
Bevillingen under § 06.22.01.20. Internationale straffedomstole er fra 2018 overført til §

06.22.03. Øvrige organisationer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 275,7 231,3 275,8 267,6 268,7 270,7 271,7

10. Øvrige organisationer
Udgift ................................................... 275,7 231,3 275,8 267,6 268,7 270,7 271,7
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 275,7 231,3 275,8 267,6 268,7 270,7 271,7

Mio. kr. 2014 2015 2016

UNDOF (Golan) 2,7 2,6 1,9
UNIFIL (Libanon) 20,7 11,2 19,2
UNFICYP (Cypern) 1,2 1,2 1
MINURSO (Vestsahara) 2,0 1,4 2,2
UNMIK (Kosovo) 1,5 0,6 1,3
MONUC/MONUSCO (DR Congo) 54,8 45,1 51
UNMIT (Østtimor) 0,0 0,0 -0,4
UNMIL (Liberia) 9,0 15,7 9,6
UNOCI (Elfenbenskysten) 10,2 18,0 10,2
MINUSTAH (Haiti) 19,4 6,7 12,7
UNMIS/UNMISS (Sydsudan) 20,7 45,0 37,4
UNAMID (Sudan) 22,3 42,2 41,1
MINURCAT (Den Centralafrikanske Rep. og Chad) 0,0 0,0 -8,3
UNSOA/UNSOS (Somalia) 19,4 11,8 21,9
UNISFA (Abyei) 11,0 7,5 8,9
UNSMIS (Syrien) 0,3 0,0 -0,1
MINUSMA (Mali) 43,5 20,7 39,2
MINUSCA (Den Centralafrikanske Republik) 11,6 36,1 34,6

Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt 250,3 265,8 283,4

- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand 12,0 17,4 18,7
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10. Øvrige organisationer

Centrale aktivitetsoplysninger

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

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

Tilskuddet til Verdenshandelsorganisationen (WTO) afhænger af WTO's budget og Danmarks
andel af verdenshandlen. Tilskuddet ydes i henhold til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifi-
kation af overenskomsten om Verdenshandelsorganisationen WTO af 16. december 1994.

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

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

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

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

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

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

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FN's konvention om forbud mod kemiske våben
(OPCW) 2.423 3.900 3.000 3.000 3.000 3.000
OECD 24.324 26.000 28.000 29.000 30.000 31.000
WTO 10.535 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000
NATO 24.501 24.000 24.000 24.000 25.000 25.000
Organisationen for Atomprøvestop 4.851 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000
Europarådet 26.660 34.300 28.500 28.500 28.500 28.500
Hvalfangstkommissionen (IWC) 542 555 408 450 450 450
Voldgiftsbureauet i Haag 80 80 90 90 90 90
International voldgiftsdomstol mv. 17 14 20 20 20 20
OSCE 21.801 23.000 22.500 22.500 22.500 22.500
IAEA - 22.000 19.500 19.500 19.500 19.500
FN, generelt bidrag 99.324 100.000 103.000 103.000 103.000 103.000
EU Satellitcenter 1.601 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
EUISS 300 650 650 650 650 650
Østersørådet 879 1.700 1.800 1.800 1.800 1.800
Havretskonventionen af 1982 915 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000
De Forenede Nationers våbenhandelstraktat (ATT) - - 70 70 70 70
Internationale straffedomstole (ICC, ICTR, ICTY,
MICT) 12.556 19.900 17.500 17.500 17.500 17.500

I alt 231.309 275.899 267.638 268.680 270.680 271.680
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Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) følger af Danmarks tiltrædelse til Helsinki
Slutakten fra 1975, Helsinki topmødeerklæringen fra 1992 samt efterfølgende bidragsfordelings-
skala, hvoraf seneste er vedtaget ved PC.DEC/850 i 2008. Tilskuddet dækker Danmarks andel
af udgifter forbundet med OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner samt Dan-
marks andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til udgifter
i forbindelse med dansk deltagelse i OSCE-arbejde og OSCE-missioner.

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

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

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

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

Tilskuddet til Østersørådet dækker Danmarks pålignede bidrag til rådets sekretariat, arbejds-
gruppen mod menneskehandel (TF-THB), ekspertgruppen vedrørende bæredygtig udvikling
(B2030) samt til videreførelse af Østersørådets projektstøttefond. Forpligtelsen til at yde bidraget
udspringer af den aftale, hvormed medlemslandenes regeringer i januar 1998 besluttede at oprette
et permanent internationalt sekretariat.

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

Tilskuddet vedrørende De Forenede Nationers våbenhandelstraktat (ATT) ydes i medfør af
Danmarks ratifikation af FN's våbenhandelstraktat d. 3. juni 2013 og bekendtgørelse af traktat
af 2. april 2013 om våbenhandel af 23. februar 2015.

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

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

For at afslutte det tilbageværende arbejde under straffetribunalerne for ICTY og ICTR efter
udløbet af deres mandater er der etableret en International Residual Mechanism for Criminal
Tribunals (MICT). Det er forventningen at ICTY og ICTR ophører med at eksistere med udgan-
gen af 2017 og at MICT overtager tribunalernes funktioner relateret til indsatte, arkiver, vidne-
beskyttelse etc. Bevillingen til ICTY og ICTR er imidlertid teknisk videreført, idet der på bud-
getteringstidspunktet er usikkerhed om denne transition og hvorvidt ICTY og ICTR's arbejde
faktisk afsluttes ved udgangen af 2017.
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06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

10. Den Europæiske Investerings-
 bank

Udgift ................................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægt ................................................ - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

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

rantier for manglende betalinger fra låntageres side på EIB-lån til aktiviteter i AVS-landene (ud-
viklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet) og indtægter i forbindelse med tilbagebetaling
fra EIB af ydede garantier, som låntager har tilbagebetalt til EIB.
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Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

Indledende bemærkninger
Med udgangspunkt i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, for

perioden 2017-2021 skal dansk udviklingssamarbejde gøre en forskel. De fire strategiske sigte-
linjer i den udviklingspolitiske og humanitære strategi udgør den samlende ramme for regeringens
prioritering af udviklingsbistanden.

Partnerskaber er grundstenen i dansk udviklingspolitik. Ved at bygge bro mellem den private
sektor, civilsamfund, vidensmiljøer og offentlige myndigheder baner partnerskaber vejen for op-
nåelse af verdensmålene. I 2018 er civilsamfundsstøtten på baggrund af en åben ansøgningsrunde
omlagt til nye strategiske partnerskaber. For at sikre et stærkt, mangfoldigt civilsamfund afsættes
samlet 1 mia. kr. til udviklingsbistanden gennem civilsamfundsorganisationer. I vores partner-
skaber med internationale organisationer, vil vi fortsat stille krav om reform, effektivisering og
fokus på resultater. Tyngden af Danmarks bilaterale samarbejde med prioritetslande vil fortsat
være i Afrika, hvor vi vil udmønte danske mærkesager som bl.a. ligestilling, migration og unge.
Danmark vil gå forrest globalt for at understøtte udvikling af og med de unge, og ikke bare ud-
vikling for unge.

Den ny udviklingspolitiske og humanitære strategi bidrager til at sikre bedre, mere sammen-
hængende og effektive indsatser i kriseramte og skrøbelige lande og nærområder. Målet er, at
mennesker drevet på flugt skal tilbage til deres eget land og by, når konflikterne er bragt til ophør,
eller integreres i nærområdet. Indtil det sker, må det internationale samfund bidrage til at sikre
fornuftige forhold og aflaste de lokalsamfund, der huser de mange flygtninge og fordrevne.
Danmark tager sin del af ansvaret for indsatsen i nærområderne. Der afsættes 2.500 mio. kr. til
Danmarks humanitære bistand i 2018, det højeste beløb nogensinde. Danmark vil også fortsat
bidrage til at stabilisere skrøbelige situationer som Irak, Syrien, Sahel og Afrikas Horn og be-
kæmpe radikalisering og voldelig ekstremisme. Som et konkret eksempel afsættes 325 mio. kr.
til Freds- og Stabiliseringsfonden.

Migrationspresset fortsætter og må forventes at stige som følge af befolkningstilvæksten. Alle
skal have mulighed for at skabe en fremtid for sig selv og deres familier dér, hvor de er. Derfor
er en styrket indsats på migrationsområdet gennem forebyggelse af irregulær migration mod Eu-
ropa en klar hovedprioritet. Det vil konkret ske gennem i) direkte indsatser, der imødegår den
irregulære migration som f.eks. at modarbejde menneskesmuglernes forretningsmodel; ii) be-
kæmpelse af grundlæggende årsager til irregulær migration gennem f.eks. jobskabelse; og iii)
fremme af betingelser, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere retur. Den danske indsats
vil ske bilateralt men i høj grad også gennem EU. I 2018 afsættes 75 mio. kr. til udsendelses-
indsatser i relevante udviklingslande, hvor Danmark har personer i udsendelsesposition. Herud-
over afsættes 50 mio. kr. til migrationsindsatser med et bredere sigte, bl.a. bekæmpelse af men-
neskesmugling. Der afsættes et nyt årligt bidrag på 25 mio. kr. til den Internationale Organisation
for Migration, og 300 mio. kr. til genopfyldningen af EU-Tyrkietfaciliteten.

Skal verdensmålene nås, kræver det finansiering i hidtil uset omfang. Den private sektor skal
langt mere i spil. Verdensmålsfonden, et investeringssamarbejde mellem staten og private inve-
storer, vil udgøre et centralt element. Målet er at skabe bæredygtig vækst gennem markedsud-
vikling, rammebetingelser og mobilisering af privat finansiering. Der afsættes i alt 490 mio. kr.
hertil, hvoraf 60 mio. kr. er direkte målrettet innovation og fremme af iværksætteri, herunder
anvendelse af nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Endvidere afsættes 20 mio. kr. til
initiativet Partnering for the Green Global Goals 2030 (P4G) samt en pulje på 25 mio. kr. med
sigte på at kunne opbygge og skalere partnerskaber i tilknytning til P4G.
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Med det formål at udviklingslandene bliver langt bedre i stand til at mobilisere egne, natio-
nale ressourcer til udvikling og bekæmpelse af skattely, afsættes midler til bl.a. at inddrage
Skatteministeriet i samarbejde med prioritetslande. Ligeledes afsættes 50 mio. kr. til Aid for Trade
for at styrke udviklingslandenes evne og kapacitet til at udnytte markedsadgange gennem handel
og integration i globale værdikæder og derigennem få gavn af globaliseringens gevinster. Kli-
maforandringer har negative konsekvenser for levevilkårene i fattige lande og vækstlande og kan
underminere fremskridt på verdensmålene. Klimapuljen øges til i alt 350 mio. kr.

Danmark skal fortsat være en stærk global fortaler for kvinder og pigers ligestilling, ligesom
det ses som en fundamental menneskeret selv at bestemme over eget liv, egen krop og egen
seksualitet. Danmarks samlede multilaterale bidrag til seksuel og reproduktiv sundhed og rettig-
heder øges til i alt 700 mio. kr. Det højeste beløb nogensinde afsat på finansloven. Inkluderet heri
er et styrket bidrag til FN's Befolkningsfond og til internationale civilsamfundsorganisationer, der
arbejder med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Danmarks bidrager med 250 mio.
kr. til Global Partnership for Education med det formål gennem uddannelse at fremme ligestilling
og respekt for pigers rettigheder ikke mindst i skrøbelige stater og situationer. Den danske
hiv/aids-indsats styrkes ved at øge bidraget til FN's Aidsbekæmpelsesprogram til 40 mio. kr. og
gennem det planlagte bidrag til Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og
Malaria på 150 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019. Ligeledes planlægges bidrag til Det Internationale
Aids Vaccinationsinitiativ. Det danske bidrag til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder
fordobles til 60 mio. kr. årligt.

| Danmark lever op til FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI til verdens fattigste. Baseret
| på BNI-skøn fra Økonomisk Redegørelse, august 2017 afsættes 0,7 pct. af BNI svarende til
| 15.928,2 mio. kr. til udviklingssamarbejdet i 2018. Der ligger bl.a. et skøn på 5.000 asylansøgere
| i 2018 til grund for budgetteringen af udgifterne til flygtningemodtagelse, der kan opgøres som
| udviklingsbistand i henhold til OECD's DAC-direktiv.

| Det danske bidrag til den fællesskabsfinansierede EU-bistand er i forbindelse med æn-
| dringsforslagene nedjusteret med 152,3 mio. kr. baseret på seneste prognose. Den del af de
| fredsbevarende missioner der kan opgøres som udviklingsbistand er opjusteret med 12,5 mio. kr.,
| som følge af en ændring af opgørelsesprocenten i DAC-direktivet samt et revideret budget for
| Danmarks bidrag. Endelig er den samlede udviklingsbistand opjusteret med 50 mio. kr. baseret
| på seneste BNI-skøn Økonomisk Redegørelse, august 2017.

Med henblik på at sikre at der afsættes 0,7 pct. af BNI over en rullende tre årig periode, har
regeringen indført en reguleringsmekanisme for 2017 og frem, jf. tekstanmærkning nr. 103. Re-
guleringsmekanismen håndterer udsving i flygtningemodtagelsesudgifter mv. og ændrede BNI-
skøn. I forbindelse med ændringsforslagene reguleres udviklingsbistanden for at tage højde for
opdaterede skøn, f.eks. for udgifterne til flygtningemodtagelse og for BNI. I finansåret reguleres
der såfremt udgifter til flygtningemodtagelse ved udgangen af 3. kvartal skønnes at blive lavere
end budgetteringen på finansloven. § 06.3. Bistand til udviklingslandene vil blive opjusteret
svarende til det forventede mindreforbrug i finansåret, idet udsving under 100 mio. kr. ikke re-
guleres. Opjusteringen sker ved tilførsel til § 06.3. Bistand til udviklingslandene ved direkte optag
på tillægsbevillingsloven efter aftale med Finansministeriet. Såfremt udgifter til flygtningemod-
tagelse ved udgangen af 3. kvartal skønnes at blive højere end budgetteringen på finansloven vil
§ 06.3. Bistand til udviklingslandene blive tilsvarende nedjusteret på førstkommende finanslov-
forslag, dog med forbehold for exceptionelle tilfælde, hvor regeringen kan vælge at træffe be-
slutning om, at merudgifter til flygtningemodtagelse allerede finansieres i finansåret. På baggrund
af regnskabstal for den samlede udviklingsbistand og BNI-skønnet fra Danmarks Statistik, der
anvendes ifm. indrapporteringen til OECD/DAC, foretages en regulering efter årets afslutning.
Reguleringen indarbejdes på førstkommende finanslovforslag. Også her gælder, at udsving under
100 mio. kr. ikke reguleres.
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| Der er pr. 31. oktober 2017 vedtaget præciseringer af DAC-direktivet for flygtningemodta-
| gelse. Medlemslandene skal senest anvende de nye præciseringer for udgifter afholdt i 2019. Der
| er endnu ikke truffet beslutning om, hvornår den danske praksis tilpasses de nye præciseringer.

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i
henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen
på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige
rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennem-
førte udbetalinger for 2018. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udvik-
lingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering. Det er regeringens
mål, at den samlede danske udviklingsbistand skal udgøre 0,7 pct. af BNI.

Udenrigsministeriet varetager administrationen af Danmarks statslige bistand til udviklings-
landene i medfør af lov nr. 1741 af 27. december 2016.

En række bevillinger har direkte hjemmel på finansloven, mens en række andre konti er
rammebevillinger. Det er for hver underkonto anført, hvorvidt kontoen er en rammebevilling.
Bevillingsgrænsen for udmøntning af rammebevillinger bliver pris- og lønreguleret i 2018, jf. akt.
187 af 25. juni 2003. Udmøntning af bevillinger over 39 mio. kr. fra rammebevillinger skal i 2018
forelægges Finansudvalget.

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

Udviklingsbistanden er tilsagnsbudgetteret således, at bevillingerne indbudgetteres på til-
sagnstidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige udsving for en række konti, hvor til-
sagnet afgives med henblik på udbetaling over en længere årrække. For § 06.32.04.14. IT-,
ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende
enheder, § 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF), §
06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU), § 06.38.01.13. Danida Business Finance,
§ 06.38.02.13. Vækstrådgivere og § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde indbudgetteres be-
villingerne dog på udbetalingstidspunktet.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med
ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske
udvikling inden for de respektive tilskudsområder. Tilsagn under § 06.32.01. Udviklingslande i
Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika, der ikke kan afgives i budgetåret

| Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2018 i henhold til
| OECD/DAC's regler
| Mio. kr.| 2018
| Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3| 12.844,8
| Administration af udviklingsbistanden| 730,0
| Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)| 21,6
| Fællesskabsfinansieret EU-bistand| 1.192,7
| Dele af forsvarets og politiets internationale indsats| 30,1
| Andel af FN's fredsbevarende operationer| 32,8
| Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark| 965,3
| Uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer| 14,9
| Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)| 96,0
| Ulandsrammen i alt| 15.928,2
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som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Tilsvarende kan tilsagn fremrykkes
fra budgetoverslagsår 1 til finansåret for § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02.
Udviklingslande i Asien og Latinamerika. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn kan foretages
inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder
uden forelæggelse for Finansudvalget (jf. BV 2.2.9). Bilaterale rådgivere såvel som rådgivere
placeret i multilaterale organisationer og -interesseorganisationer kan finansieres over landepro-
grammer, tematiske programmer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.4 og 2.2.11 Såfremt en enkeltbevilling overstiger 300 mio. kr., er ministeren med
ansvar for udviklingssamarbejdet bemyndiget til at afgive tilsagn med
udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsagnet
regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den
Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, §
06.37.01.11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA), §
06.37.02.13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB), §
06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvri-
ge fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond
(NDF)), § 06.38.01.13. Danida Business Finance.

BV 2.2.7 Bevillinger over 39 mio. kr. fra rammebevillinger skal forelægges Fi-
nansudvalget, jf. de af Finansudvalget tiltrådte forelæggelsesregler i
akt. 187 af 25. juni 2003.

BV 2.2.9 Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er bemyndiget til i
hele finansåret at foretage enkeltoverførsler på op til 100 mio. kr.
mellem hovedkonti inden for samme aktivitetsområde. Enkeltover-
førsler over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Ministeren
med ansvar for udviklingssamarbejdet er endvidere bemyndiget til at
foretage samlet overførsel mellem to aktivitetsområder svarende til 5
pct. (ekskl. overførsler fra reserven på § 06.31.79. Reserver) af den
samlede bevilling for det mindste af de to berørte aktivitetsområder
på finansloven, dog mindst 39 mio. kr. Når en overførsel bevirker, at
de samlede overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct.
af den samlede bevilling for det mindste af de berørte aktivitetsområ-
der på finansloven, dog mindst 39 mio. kr., forelægges den konkrete
overførsel for Finansudvalget. Fra § 06.31.79. Reserver kan der ube-
grænset flyttes midler til andre hovedkonti og aktivitetsområder.

BV 2.2.11. Tilskud under § 6.3. Bistand til udviklingslandene gives som tilsagn,
medmindre andet er specificeret. § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-, rej-
se-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, §
06.32.04.15. Rådgivende enheder, § 06.32.07. Lånebistand, §
06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF), § 06.37.04. Bistand
gennem Den Europæiske Union (EU), § 06.38.01.13. Danida Business
Finance, § 06.38.02.13. Vækstrådgivere og § 06.38.02.14. Strategisk
sektorsamarbejde er ikke tilsagnsbudgetteret. Tilskud under disse konti
regnskabsføres i takt med udbetalingerne.

BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
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Via Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk kan der indhentes yderligere information
om Danmarks udviklingsbistand.

06.31. Reserver

06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.)
Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet er bemyndiget til at foretage overførsler fra

hovedkontoen til andre aktivitetsområder under § 06.3 Bistand til udviklingslandene. Overførsler
fra hovedkontoen medregnes ikke i opgørelsen af grænsen på 5 pct. for overførsler mellem akti-
vitetsområder.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - -230,2 289,8 289,8 289,8 289,8

10. Reserve
Udgift ................................................... - - 100,0 289,8 289,8 289,8 289,8
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 289,8 289,8 289,8 289,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 100,0 - - - -

20. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - -330,2 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -330,2 - - - -

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

seligt opståede uforudsete hændelser afsættes i 2018 en udisponeret reserve på 100 mio. kr. Så-
fremt der ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre
formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret eller videreføres til udviklingsinitiativer i
efterfølgende finansår.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 189,8 mio. kr. i 2018 og
| BO-årene. Tilpasningen sker på baggrund af et ændret BNI-skøn, samt en rebudgettering af flere
| budgetposter udenfor § 6.3 Bistand til udviklingslandene. Som følge heraf er der foretaget en
| tilsvarende tilpasning af § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

20. Budgetregulering
Der afsættes i 2018 ikke en negativ budgetregulering.

06.32. Bilateral bistand
Danmark vil engagere sig i lande og regioner, der som udgangspunkt kan opdeles i neden-

stående tre kategorier eller interessesfærer. Landenes placering er dynamisk, og flere lande vil
kunne indplaceres mere end et sted og vil - i takt med sin udvikling - flytte sig mellem dem.
Danmark vil placere den finansielle tyngde i de to første interesseområder. Der er særlig fokus
på skrøbelige lande og regioner med skrøbelighed, hvor fattigdommen og sårbarheden er stor,
og som kan indvirke direkte på danske interesser.

Danmark fastholder en gruppe af særlige prioritetslande, der signalerer, at Danmark vil være
til stede med et langt sigte med finansiel tyngde og fysisk tilstedeværelse. Hovedparten af disse
lande vil være i kategori 1 og nogle i kategori 2. I transitions- og vækstøkonomier er en bredere

http://www.um.dk
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gruppe af lande, hvor Danmark er tilstede allerede og udviklingsbistanden anvendes fleksibelt.
Her vil udviklingsbistanden blive brugt til at fastholde og understøtte partnerskaber af strategisk
karakter om bæredygtig vækst og udvikling. I overgangen fra kategori 2 til 3 vil der typisk være
en udfasning af prioritetslandesamarbejdet til et partnerskab af bredere strategisk karakter. Selvom
prioritetssamarbejdet med programmer med stor finansiel tyngde afsluttes, kan der i nogle lande
fortsat være et udviklingssamarbejde med strategiske indsatser på udvalgte områder.

Verdensmålene er platformen for dansk udviklingssamarbejde. Danmark vil lade tilvalg følge
den aktuelle landekontekst. Verdensmål 16 om fred, retfærdighed og institutioner og mål 17 om
partnerskaber anses som grundlæggende tilvalg for hele Danmarks engagement og som et fun-
dament for resultater inden for alle andre mål. Mål 16 og 17 er derfor gennemgående i den danske
udviklingspolitik og en del af alle landeprogrammer. I forbindelse med programmering af nye
bilaterale (lande)programmer vil der være fokus på at styrke unges deltagelse og indflydelse i
samfundet. I forbindelse med midtvejsgennemgange af (lande)programmer vil der blive viet
særskilt opmærksomhed til behovet for justeringer for at sætte fokus på unge.

De nuværende prioritetslande i dansk udviklingssamarbejde er:

Aktivitetsområdet omfatter endvidere:
- Personelbistand (§ 06.32.04.)
- Danidas Erhvervsplatform (§ 06.32.05.)
- Lånebistand (§ 06.32.07.)
- Øvrig bistand (§ 06.32.08.)
- Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (§ 06.32.09.)
- Migration (§ 06.32.10.)
- Naboskabsprogram (§ 06.32.11.)

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

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder. De i aktivitetsoversigterne anførte
beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde er
bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive
tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der ud over de planlagte tilsagn
angivet hvilke tilsagn, der planlægges for budgetoverslagsårene. Der angives som regel et
tidsinterval for implementering af de på finansloven opførte bevillinger. Som led i den gradvise
tilpasning af udviklingsbistanden til 0,7 pct. af BNI vil nogle projekter og programmer blive
forlænget.

Fattige, skrøbelige lande
og regioner med skrøbe-
lighed

Afghanistan, Burkina Faso, Mali, Niger, Palæstina, Somalia.

Fattige, stabile lande Etiopien, Uganda, Tanzania, Bangladesh, Myanmar, Kenya.
Transitions- og vækstøko-
nomier

Ghana (i transition).
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Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral program- og projektbistand, tilsagn

Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.

06.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedparten af Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde er fortsat med lande i Afrika, hvor

udviklingsbehovet er størst. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært prioritets-
landene i Afrika samt regionale indsatser.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 1.721,4 354,6 855,5 1.713,2 2.093,5 1.836,5 1.411,0
Indtægtsbevilling ......................................... - 1,0 - - - - -

05. Etiopien
 Udgift ................................................... 4,3 4,0 5,0 255,0 5,0 130,0 5,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 4,3 4,0 5,0 255,0 5,0 130,0 5,0

06. Niger
Udgift ................................................... - - 175,0 85,0 100,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 175,0 85,0 100,0 - -

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021

AFRIKA: ...................................................
Etiopien ...................................................... 5 255 5 130 5
Niger ........................................................... 175 85 100 0 0
Zimbabwe ................................................... 0 0 0 0 0
Somalia ....................................................... 0 0 500 0 0
Sydsudan .................................................... 0 0 0 0 0
Tanzania ..................................................... 5 5 5 5 5
Kenya ......................................................... 0 0 0 0 0
Uganda ....................................................... 5 225 525 0 0
Mozambique ............................................... 10 0 0 0 0
Ghana ......................................................... 75 0 0 0 0
Burkina Faso.............................................. 300 300 0 0 0
Mali ........................................................... 281 509,5 185 5 5
Øvrige indsatser ......................................... 0 333,7 773,5 1696,5 1.396,0

AFRIKA I alt § 06.32.01. ...................... 856 1.713,2 2.093,5 1.836,5 1.411

ASIEN: ......................................................
Pakistan ...................................................... 0 0 0 0 0
Myanmar .................................................... 235 5 5 5 5
Indonesien .................................................. 0 0 0 0 0
Palæstina .................................................... 250 0 0 0 0
Afghanistan ................................................ 5 330 0 0 0
Bangladesh ................................................. 135 5 5 5 5
Nepal .......................................................... 0 0 0 0 0
Vietnam ..................................................... 0 0 0 0 0
Øvrige indsatser i Asien............................ 0 150 150 430 1.150

ASIEN i alt ............................................... 625 490 160 440 1.160

LATINAMERIKA: ..................................
Bolivia ........................................................ 0 0 0 0 0
Øvrige indsatser i Latinamerika................ 0 0 0 0 0
LATINAMERIKA i alt ........................... 0 0 0 0 0

ASIEN og LATINAMERIKA i alt
§ 06.32.02 ..................................................

625 490 160 440 1.160

TOTAL ...................................................... 1.481 2.203,2 2.253,5 2.276,5 2.571
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07. Zimbabwe
Udgift ................................................... 97,6 24,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 97,6 24,1 - - - - -

08. Somalia
Udgift ................................................... 450,0 - - - 500,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 450,0 - - - 500,0 - -

09. Sydsudan
Udgift ................................................... -4,5 94,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -4,5 94,3 - - - - -

10. Tanzania
Udgift ................................................... 214,1 1,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
26. Finansielle omkostninger .............. - 1,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 214,1 0,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Indtægt ................................................ - 1,0 - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... - 1,0 - - - - -

11. Kenya
Udgift ................................................... 905,2 -2,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 905,2 -2,4 - - - - -

12. Uganda
Udgift ................................................... -6,6 0,0 5,0 225,0 525,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -6,6 0,0 5,0 225,0 525,0 - -

13. Mozambique
Udgift ................................................... -32,6 183,2 10,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -32,6 183,2 10,0 - - - -

15. Ghana
Udgift ................................................... -3,1 -82,5 75,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -3,1 -82,5 75,0 - - - -

16. Benin
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

17. Burkina Faso
Udgift ................................................... -1,4 167,8 300,0 300,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -1,4 167,8 300,0 300,0 - - -

18. Zambia
Udgift ................................................... -105,0 -31,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -105,0 -31,0 - - - - -

19. Egypten
Udgift ................................................... -1,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

20. Mali
Udgift ................................................... 162,4 -1,3 280,5 509,5 185,0 5,0 5,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 162,4 -1,3 280,5 509,5 185,0 5,0 5,0

23. Øvrige indsatser i Afrika
Udgift ................................................... 42,1 0,2 - 333,7 773,5 1.696,5 1.396,0
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41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 42,1 0,2 - 248,7 773,5 1.696,5 1.396,0

58. Værdipapirer, tilgang .................... - - - 85,0 - - -

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

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

26. Opfølgning på Afrikakommis-
 sionens anbefalinger

Udgift ................................................... - -2,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -212,3 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 209,4 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

05. Etiopien
Formålet med Danmarks udviklingssamarbejde med Etiopien er at fremme inklusiv bære-

dygtig vækst og udvikling og adressere de grundlæggende årsager til migration. Det danske en-
gagement har fokus på landbrug, energi og andre områder, hvor Danmark har særlig viden, res-
sourcer og interesser. Derudover støtter Danmark Etiopien, der er et af verdens allerfattigste
lande, som vært for ca. 800.000 flygtninge fra bl.a. Sydsudan, Eritrea og Somalia. Der er i 2017
etableret et myndighedssamarbejde med Etiopien på energiområdet og indgået nye samarbejder
inden for migration, der vil blive fortsat i 2018. Den nationale udviklingsplan - Vækst- og
Transformationsplan II - og dens fokus på fattigdomsbekæmpelse, jobskabelse og unge står cen-
tralt i det danske engagement.

I 2018 vil der for første gang blive udarbejdet en samlet landepolitik og landeprogram for
det danske samarbejde med Etiopien. Landeprogrammet vil have et femårigt perspektiv og un-
derstøtte FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 8 (Anstændige jobs og
økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber
for handling) og forventes igangsat i 2018 med tilsagn på 250 mio. kr. Landeprogrammet vil have
særligt fokus på jobskabelse og unge, og derudover vil der blive lagt vægt på fleksibilitet og
sammenhæng mellem de langsigtede udviklingsindsatser, nærområdeindsatser og humanitære
tørkerelaterede indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret
vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning
af indsatser.

Jobskabelse i landbrugssektoren: Indsatsen forventes at fokusere på skabelsen af varige og
bæredygtige jobs for særligt unge og kvinder i landbrugssektoren, herunder gennem øget pro-
duktion, markedsdrevet kommercialisering og modernisering, styrkede værdikæder, grønne inno-
vative løsninger samt bedre rammebetingelser for erhvervsliv og handelssamarbejdet. Herigennem
styrkes samspillet mellem udviklingssamarbejde, erhvervsudvikling og danske kompetencer og
interesser i en af Afrikas største og hastigst voksende økonomier. Indsatsen vil bygge videre på
resultaterne fra et grønt landbrugsprogram i perioden 2014-2017, og der forventes indgået tilsagn
på 150 mio. kr. i 2018.

Modstandsdygtighed: Indsatsen vil støtte Etiopiens produktive sikkerhedsnetsprogram
(PSNP), der skal styrke modstandsdygtighed samt fødevareforsyning blandt de fattigste etiopiere,
herunder i forbindelse med de hyppigt tilbagevendende tørkeperioder. Programmet styrker sam-
menhængen mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet og bidrager til at bringe fat-
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tige etiopiere ud af kronisk fødevareforsyningsusikkerhed og mindske behovet for fødevarenød-
hjælp. Det afsøges, om programmet som følge af den stigende urbanisering kan udvides med en
ny komponent i byområderne som supplement til indsatsen for den fattigste landbefolkning.
Programmet har tidligere modtaget både dansk udviklings- og humanitær bistand. Der planlægges
tilsagn på 100 mio. kr. i 2018.

Andet: Ud over den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Etiopien. I 2018 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 80,5 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan
komme udbetalinger til Etiopien fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorgani-
sationer, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

06. Niger
Den overordnede vision for det danske udviklingssamarbejde er at støtte Nigers regering og

befolkning i at bevare fred og stabilitet, forstærke de demokratiske værdier og gøre det muligt
for befolkningen at engagere sig i langsigtede indsatser for at forbedre levevilkårene. Der blev i
2016 udarbejdet et nyt landepolitikpapir, som sætter rammen for Danmarks samlede engagement
i Niger. Med udgangspunkt i denne politik godkendtes i 2017 et nyt landeprogram for perioden
2017-2022 med planlagt indgåelse af tilsagn på i alt 380 mio. kr. Landeprogrammet for Niger
tager udgangspunkt i den danske udviklings- og humanitære strategis fire pejlemærker: Sikkerhed,
migration, inklusiv og bæredygtig vækst samt demokrati, menneskerettigheder og ligestilling.

Udviklingssamarbejdet retter sig overordnet mod FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed
og stærke institutioner), mål 17 (Partnerskaber for handling) og mål 5 (Ligestilling mellem køn-
nene). Derudover støttes verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål
8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Landeprogrammet indgår i et sammenhængende dansk
engagement, hvor der er fleksibilitet mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære ind-
satser. Typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen
og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Foruden en fortsat støtte til landbrugs- og vandsektoren, fokuserer det nye landeprogram på
indsatser målrettet stabilitet, migration samt demokrati og menneskerettigheder med fokus på bl.a.
piger og kvinders rettigheder. Niger har en af verdens yngste befolkninger, og landeprogrammet
vil have fokus på inddragelse af unge, bl.a. i forhold til styrkelse af civilsamfund og job- og
værdiskabelse i landbrugssektoren.

Vækst i landbrug: Med en samlet bevilling på 195 mio. kr. for perioden 2014-2019 bidrager
programmet til at fremme vækst og beskæftigelse gennem udvikling af den private sektor, såvel
i primærproduktionen som i forarbejdningsindustrien, i udvalgte værdikæder. Gennemførelsen af
programmet er for så vidt angår landbrugsudvikling delegeret til den schweiziske udviklingsor-
ganisation, mens udvikling af den private sektor og dens rammevilkår er delegeret til Verdens-
banken.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Jobskabelse i landbrugssektoren ............... 150
Modstandsdygtighed .................................. 100
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

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

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 60,5 80,5 80 80 80
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Vand: Under det nye landeprogram planlægges i 2017 et tilsagn på 100 mio. kr. Der afsættes
et tilsagn på 50 mio. kr. i 2018, og der forudses et tilsagn på 45 mio. kr. i 2019 til et samlet tilsagn
på 195 mio. kr. for perioden 2017-2022. Støtten vil bidrage til implementeringen af Nigers na-
tionale vandsektorstrategi (2016-2030), der bl.a. fokuserer på forbedring af levevilkår gennem
øget adgang til rent drikkevand og sanitet, en bedre vandressourceforvaltning, og sikring af vand
til pastoralister. Hertil kommer en fortsat institutionel kapacitetsopbygning af Vandministeriet.
Implementeringen af programmet er delegeret til Luxembourg, der også medfinansierer pro-
grammet.

Demokrati, stabilitet og migration: Som led i det nye landeprogram planlægges der i 2017
et tilsagn på 95 mio. kr. Der afsættes et tilsagn på 35 mio. kr. i 2018 og der forudses et tilsagn
på 55 mio. kr. i 2019 til et samlet tilsagn på 185 mio. kr. til indsatser, der fokuserer på migration,
fremme af fred og stabilitet, styrkelse af demokrati og menneskerettigheder, herunder støtte til
civilsamfundet og fremme af kvinders og pigers seksuelle og reproduktive rettigheder.

Som led i implementeringen af landeprogrammet er der afsat midler til en rådgiver med
henblik på at understøtte indsatser inden for demokrati, stabilitet og migration. Hertil kommer
en forventet sekunderet rådgiver til FN's Befolkningsfond (UNFPA) samt konsulentbistand med
henblik på at styrke landeprogrammets fokus på mål og resultater.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 110 mio. kr. til Niger. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, er-
hvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

07. Zimbabwe
I overensstemmelse med regerings beslutning om at fokusere det danske udviklingssamar-

bejde og reducere antallet af prioritetslande er Zimbabwe udfaset som prioritetsland. Størstedelen
af udviklingssamarbejdet blev udfaset i løbet af 2016, og ambassadekontoret blev ligeledes lukket
ved udgangen af 2016. Der blev etableret en midlertidig styringsenhed, der fungerede frem til
medio 2017 med henblik på at understøtte partnere i udfasningsprocessen og sikre forsvarlig
lukning af de danske engagementer.

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Vækst i landbrug .......................................
Vand ........................................................... 100 50 45
Demokrati, stabilitet og migration ............ 95 35 55

I alt ............................................................ 195 85 100

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 49 110 101 120 112

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 3,4
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08. Somalia
Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Somalia er at bidrage til en fredelig

udvikling i landet med det overordnede mål at fremme den økonomiske og sociale udvikling.
Der forventes gennemført indsatser i både det sydlig-centrale Somalia, Puntland og Somaliland
afhængig af den politiske, humanitære og sikkerhedsmæssige udvikling samt indsatser for soma-
liske flygtninge og berørte lokalsamfund i tilgrænsende lande. Som følge af den positive udvikling
i Somaliland vil en væsentlig del af den langsigtede danske indsats være koncentreret i denne
nordlige region af Somalia. Udviklingssamarbejdet fokuserer på god regeringsførelse og økono-
misk vækst i overensstemmelse med landepolitikpapiret for Somalia (2015-2018). Heri tilstræbes
en høj grad af samtænkning mellem de danske indsatser indenfor udvikling, stabilisering samt
humanitære aktiviteter. I 2015 blev der afgivet tilsagn på 450 mio. kr. til et treårigt landeprogram
(2015-2018). Den ustabile politiske og sikkerhedsmæssige situation indebærer, at der fortsat er
betydelig risiko forbundet med udviklingssamarbejdet med Somalia. Derfor vil der være behov
for fleksibilitet og løbende justeringer under gennemførslen af udviklingssamarbejdet.

Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes
mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der
indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret
vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning
af indsatser. Landeprogrammet vil overordnet bidrage til Somalias opfyldelse af FN's verdensmål
1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk
vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for hand-
ling).

God regeringsførelse og økonomisk vækst: Indsatsen indenfor god regeringsførelse har til
formål at styrke udviklingen af legitime og demokratiske strukturer og institutioner baseret på
ejerskab, rettigheder, gennemsigtighed og ansvarlighed for at muliggøre levering af serviceydelser
til befolkningen i Somalia. Indsatsen inkluderer støtte til opbygning af de demokratiske processer
i alle regioner af Somalia, opbygning af lokale myndigheder via gennemførelse af konkrete ud-
viklingsaktiviteter (veje, skoler, vandforsyning mm.), støtte til en fælles donorfond, der skal styrke
den føderale somaliske regerings evne til at levere serviceydelser, samt støtte til Somaliland Ud-
viklingsfond (SDF), der på basis af den lokale regerings prioriteter leverer serviceydelser til be-
folkningen i Somaliland. Indsatsen indenfor økonomisk vækst har til formål at reducere fattigdom,
skabe beskæftigelse og øge modstandskraften gennem støtte til den private sektor. Indsatsen in-
kluderer støtte til forbedret adgang til økonomiske markeder, udvikling af små og mellemstore
virksomheder, udvikling af de primære produktive områder såsom fiskeri og husdyrhold samt
uddannelse af dyrlæger. Gennem begge indsatser støttes kvinders rettigheder, og der er fokus på
træning og uddannelse af unge i Somalia. Støtten bliver primært kanaliseret gennem multilaterale
partnere via Verdensbanken og FN's multipartnerfonde samt internationale organisationer. I 2019
planlægges en ny bevilling til programmet.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, kan
der støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamar-
bejdet med Somalia, her vil der bl.a. i den sidste fase af programmet blive lagt vægt på støtte til
privatsektoren, herunder at skaffe unge i arbejde.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 110 mio. kr. til Somalia. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, er-
hvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

09. Sydsudan
I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamar-

bejde og reducere antallet af prioritetslande udfases Sydsudan som prioritetsland. Udfasningen
forventes afsluttet i 2018.

Siden løsrivelsen fra Sudan i 2011 har Sydsudan stået over for store udfordringer som Afrikas
yngste nation. Vedvarende voldelig konflikt om magt og ressourcer, en dyb humanitær krise,
massive menneskerettighedskrænkelser og en ekstrem sårbar økonomi har haft store omkostninger
for Sydsudans civilbefolkning og nabolande og besværliggør implementeringen af fredsaftalerne
fra hhv. 2005 og 2015. Danmarks bredspektrede engagement i Sydsudan bygger på ønsket om
at fremme et fredeligt og stabilt Sydsudan ved at bidrage til øget sikkerhed og beskyttelse, en
inkluderende freds- og forsoningsproces, begrænse flygtningepresset på nabolandene og forbedre
levevilkårene for lokalbefolkning, internt fordrevne og flygtninge. Landeprogrammet på 100 mio.
kr., som er under udfasning i programperioden 2016-2018, indgår i et sammenhængende dansk
engagement bestående af indsatser med mere langsigtede udviklingsmål, humanitære og nærom-
rådeindsatser, samt civile og fredsbevarende militære, hvor der kan skiftes mellem langsigtede
udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt indsatser, der indeholder begge elementer. Skift
i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge
Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Landeprogrammet un-
derstøtter FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 5 (Ligestilling mellem
kønnene), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for
handling).

Konfliktforebyggelse, bæredygtig fred og bedre levevilkår: Med udgangspunkt i en fleksibelt
anlagt landepolitik for Sydsudan blev der i 2016 afgivet et tilsagn på 100 mio. kr. for et treårigt
udfasningsprogram. Programmet fokuserer på de helt grundlæggende udfordringer, som befolk-
ningen i Sydsudan står overfor i gennemførelsen af fredsaftalen fra 2015. Omfang og karakter
af programstøtte til indsatsområderne afhænger af situationens udvikling. Fokus vil i udfas-
ningsprogrammet være på beskyttelse af civile og konfliktforebyggelse, f.eks. støtte til en inklu-
derende implementering af fredsaftalen. Konkrete indsatser til forbedring af befolkningens leve-
vilkår og modstandsdygtighed kan ske i samspil med den humanitære indsats og kan omfatte
støtte til serviceydelser som bl.a. vand, sundhed, undervisning og infrastruktur. Centralt i den
danske indsats er kvinder og ligestilling, herunder gennemførelsen af FN's sikkerhedsrådsresolu-
tion 1325 om kvinder, fred og sikkerhed.

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 52,5 mio. kr. til Sydsudan. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, er-
hvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

God regeringsførelse og økonomisk vækst 500
Andet ..........................................................

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

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 97 110 150 125 125
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Forventede udbetalinger:

10. Tanzania
Landepolitikpapiret har som overordnet vision at gøre det muligt for alle tanzaniere at tage

aktiv del i landets udvikling og at sikre en fortsættelse af landets lange tradition for fredelig
sameksistens, demokrati og udvikling. De tre strategiske hovedmålsætninger i Danmarks samar-
bejde med Tanzania er fastsat med udgangspunkt i FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5
(Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 10 (Mindre
ulighed), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for hand-
ling). Det danske landeprogram består af indsatser inden for i) vækst i landbrug og erhverv, ii)
sundhed, iii) god regeringsførelse og iv) forsvarlig forvaltning af de offentlige finanser. Lande-
programmet for Tanzania er samlet på 1,95 mia. kr. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammen-
hængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og
humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen
af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge
Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

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

Sundhed: Programmet med et tilsagn på i alt 550 mio. kr. støtter Tanzanias strategiske
sundhedsplan og fokuserer på øget adgang til og forbedret kvalitet af basale sundhedsydelser ved
at styrke sundhedssystemerne og specielt den primære sundhedstjeneste gennem en menneske-
rettighedsbaseret tilgang. Derudover styrkes det offentligt-private samarbejde indenfor sundheds-
sektoren gennem støtte til paraplyorganisationer og civilsamfundsorganisationer, herunder arbej-
det med at fremme unge kvinders ret til at bestemme over egen krop. Endelig udfases støtten til
Zanzibars sundhedssektor under programmet.

God regeringsførelse: Et nyt tilsagn på 250 mio. kr. blev afgivet i 2015 som del af det
overordnede landeprogram. Programmet komplementerer samarbejdet med regeringen, herunder
det tematiske program til støtte af en forsvarlig forvaltning af offentlige midler ved gennem støtte
til civilsamfundsorganisationer at styrke disses kapacitet til dels at holde regeringen ansvarlig dels
at styrke borgernes, herunder unge og kvinders rettigheder.

Offentlig forvaltning (budgetstøtte): Formålet med programmet til forbedring af forvaltningen
af offentlige midler er at bidrage til en forsvarlig implementering af det statslige budget med
henblik på at bidrage til mere effektiv levering af serviceydelser til de fattigste dele af befolk-
ningen. Et tilsagn på i alt 550 mio. kr., heraf 375 mio. kr. til en udviklingskontrakt, blev indgået
i 2014 for perioden 2015-2019. Udviklingskontrakten blev omformuleret i 2017 og afstedkom
en revideret tilgang med større fokus på politisk dialog om skattepolitik og gennemførelse af re-
former for at sikre en mere effektiv og forsvarlig styring af offentlige finanser. Programmet
suppleres af en aftale om støtte til modernisering af skatteadministrationen samt kapacitetsop-
bygning af Finansministeriet til forbedring af den offentlige finansforvaltning med fokus på di-
striktsniveauet. I tilknytning til programmet er der indgået en aftale om kapacitetsopbygning med
universitetet i Dar es Salaam med henblik på at levere forskningsbaseret og relevante resultater
til brug for regeringens policy-dialog om bl.a. fordelingspolitik og bæredygtig vækst.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Tanzania. I 2018 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 10 52,5



64 § 06.32.01.10.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 270 mio. kr. til Tanzania. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer,
erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Vækst i landbrug og erhverv.....................
Sundhed ......................................................
God regeringsførelse..................................
Offentlig forvaltning (budgetstøtte) ..........
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

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

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 307,2 270 365 365 355
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11. Kenya
Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse, grøn vækst og be-

skæftigelse samt styrkelse af demokrati og respekt for menneskerettigheder. I overensstemmelse
med landepolitikpapiret for Kenya og Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og
effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 910 mio. kr.
til et samlet landeprogram omfattende grøn vækst og beskæftigelse, sundhed og god regerings-
førelse. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan
skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres ind-
satser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet
og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer
for tilpasning af indsatser.

Landeprogrammet vil overordnet bidrage til Kenyas opfyldelse af FN's verdensmål 1 (Afskaf
fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige
jobs og økonomisk vækst), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institu-
tioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Sundhed: Som en del af landeprogrammet blev der i 2015 afgivet tilsagn på 245,5 mio. kr.
til sundhedsindsatser. Denne bistand startede i 2017 og har et nyt indsatsområde med fokus på
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for at nedbringe den høje mødredødelighed. 

Grøn vækst og beskæftigelse: Som en del af det nye landeprogram for Kenya 2016-2020 blev
der i 2015 afgivet et tilsagn på 500 mio. kr. til et tematisk program for grøn vækst og beskæfti-
gelse. Programmet støtter forbedring af erhvervsklimaet for omstilling til grøn vækst, små og
mellemstore virksomheders konkurrenceevne, innovation og udvikling. Der er fokus på at skabe
arbejdspladser for unge kvinder og mænd.

God regeringsførelse: Som en del af det nye landeprogram blev der i 2015 afgivet tilsagn
på 225 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse. Programmet har til formål at
støtte den demokratiske reformproces i Kenya, herunder den omfattende decentralisering af be-
slutninger og opgavevaretagelse til 47 nye lokalregeringer. Programmet vil fremme god rege-
ringsførelse, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettigheder samt udvide det demokratiske
rum med henblik på at give borgerne større medindflydelse på landets politiske og økonomiske
liv.

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 220 mio. kr. til Kenya. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, er-
hvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Sundhed ......................................................
Grøn vækst og beskæftigelse ....................
God regeringsførelse..................................
Andet ..........................................................

I alt ............................................................
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Forventede udbetalinger:

12. Uganda
Det danske udviklingssamarbejde med Uganda er tilpasset de nationale udviklingsplaner og

prioriteringerne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Udviklingssamarbejdet
retter sig overordnet mod FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), 16 (Fred, retfærdighed og stærke
institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling), hvor de konkrete indsatser endvidere bl.a.
adresserer mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) samt
mål 5 (Ligestilling mellem kønnene). Samarbejdet prioriterer navnlig det fattige Norduganda med
henblik på at fremme fred og stabilitet samt varige løsninger for de mere end en million flygt-
ninge, primært fra Sydsudan, og de værtssamfund, der huser flygtningene. Valget af indsatsom-
råder er sket i koordination med samarbejdspartnere og øvrige udviklingspartnere. Udviklings-
samarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem lang-
sigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder
begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering
af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Visionen i landepolitikpapiret for 2018-2022 er at bidrage til den fortsatte udvikling af et
stabilt og demokratisk Uganda, der gennem inklusiv og bæredygtig vækst har kurs mod status
som mellemindkomstland og som spiller en stabiliserende rolle i regionen. I overensstemmelse
med Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af samarbejdet
med Uganda, iværksættes der et samlet landeprogram i 2018 med planlagte tilsagn i 2018 og 2019
med to tematiske programmer inden for henholdsvis vækst og beskæftigelse og god regeringsfø-
relse.

Vækst og beskæftigelse: Anden fase af vækstprogrammet startede medio 2014 med et tilsagn
på 500 mio. kr. Programmet har til formål at støtte en økonomisk udvikling, hvor vækst og be-
skæftigelse kommer hele befolkningen til gode. Programmet har tre indsatsområder: i) støtte til
landbrugsproduktion, forarbejdning og markedsføring (værdikædetilgang) med fokus på grøn
vækst via videreudvikling af den fond, Agricultural Business Initiative, som blev etableret under
den foregående fase, ii) genopbygning af det nordlige Uganda med henblik på at reducere ulig-
heden mellem nord og resten af landet og sikre fred og stabilitet. Indsatsen sigter på en styrkelse
af sammenhængen mellem de langsigtede udviklingsindsatser og den humanitære bistand og iii)
støtte til udviklingen af rammebetingelserne for erhvervsudvikling og handel både nationalt og
inden for Det Østafrikanske Fællesskab. Disse partnerskaber videreføres under landeprogrammet,
hvor et samlet tilsagn på 500 mio. kr. forventes afgivet i 2019.

God regeringsførelse: Under landeprogrammet iværksættes et nyt tematisk program med et
tilsagn på 250 mio. kr. i perioden 2018-2022, hvoraf 225 mio. kr. forventes afgivet i 2018. Under
programmet vil der blive ydet støtte til både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte
borgernes rettigheder og friheder i bred forstand, og de aktører, der arbejder for at fremme be-
folkningens forståelse af deres rettigheder, deres evne til at kræve disse rettigheder samt holde
regeringen og staten ansvarlig. Programmet har som udgangspunkt fire indsatsområder: i) støtte
til fremme af demokratisk regeringsførelse i anden fase af et fælles program i samarbejde med
syv andre udviklingspartnere med særligt fokus på civilsamfundsorganisationers arbejde for
menneskerettigheder, demokrati, fred og forsoning, ii) støtte til reformer inden for den offentlige
sektors økonomiforvaltning, iii) støtte til anti-korruptions og ombudsmandsrelaterede indsatser
og iv) støtte til fremme af fred og forsoning i det tidligere borgerkrigshærgede nordlige Uganda.

Vandforsyning: Et femårigt program løber i perioden 2013-2018 med et tilsagn på 450 mio.
kr. afgivet i 2013. Den danske støtte bidrager til gennemførelse af det nationale vand- og miljø-
program i samarbejde med den ugandiske regering og andre udviklingspartnere. Støtten bidrager
bl.a. til, at ca. 850.000 flere ugandere i landområderne hvert år får adgang til drikkevand. Støtte

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 175 220 200 200 200
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til forbedret vandressourceforvaltning, kapacitetsopbygning samt klimarelaterede indsatser indgår
som centrale elementer i den danske støtte.

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 157 mio. kr. til Uganda. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, er-
hvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

13. Mozambique
I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamar-

bejde og reducere antallet af prioritetslande udfases Mozambique som prioritetsland. Udfasningen
sker i samarbejde med den mozambiquiske regering. De sidste udbetalinger til programaktiviteter
finder sted i 2019. Den danske ambassade i Maputo lukkes i december 2017 og der etableres en
midlertidig rådgiverenhed med henblik på at understøtte partnere i processen, hvor det danske
udviklingssamarbejde udfases, således at det søges sikret, at investeringerne leverer de forventede
resultater, samt at der sker en forsvarlig lukning af de danske engagementer.

Formålene med det danske udviklingssamarbejde med Mozambique er at sikre stabiliteten i
landet, skabe varige velstandsforbedringer for de fattige og fremme en økonomisk udvikling, der
er skånsom i forhold til landets økosystemer. Samarbejdet er fokuseret på følgende områder: i)
vækst og beskæftigelse, ii) sundhed og ernæring, iii) miljø og klima, iv) justitssektoren og v)
offentlig økonomiforvaltning. Programmet bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål 1 (Afskaf
fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige
jobs og økonomisk vækst), mål 10 (Mindre ulighed), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund),
mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partner-
skaber for handling).

Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes
mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der
indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret
vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning
af indsatser.

Udfasningsprogram: Der blev i 2016 bevilliget 184 mio. kr. og i 2017 10 mio. kr. med
henblik på at konsolidere og sikre bæredygtigheden af udviklingssamarbejdet. Samarbejdet i
sektorerne og med den private sektor og civilsamfundsorganisationer udfases gradvist. Udfas-
ningen omfatter en forlængelse af dele af programmet og forenkling af dets struktur og admini-
stration. Udfasningen, som også indebærer overførsel af ansvaret for gennemførelsen til partnerne,
er planlagt i tæt samarbejde med de mozambiquiske myndigheder og øvrige partnere.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Vækst og beskæftigelse ............................. 500
God regeringsførelse.................................. 225 25
Vandforsyning ............................................
Andet .......................................................... 5

I alt ............................................................ 5 225 525

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 160 157 245 175 175
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Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2010 afsat 490 mio. kr. til et program til fremme af vækst
og beskæftigelse. Under programmet støttes produktivitetsudvikling og beskæftigelse i landbrug
og forarbejdning inden for landbrugsværdikæden. Der er af udfasningsbevillingen afsat 88 mio.
kr. til at konsolidere resultaterne af indsatsen til og med 2019.

Sundhed: Der blev afgivet tilsagn på 450 mio. kr. til sundheds- og ernæringsprogrammet i
2012 for perioden 2012-2017. Programmet ventes afsluttet i 2019. Der afsættes 5 mio. kr. af
udfasningsbevillingen til at konsolidere resultaterne af indsatsen.

Miljø og klima: En bevilling på 80 mio. kr., heraf 50 mio. kr. fra Klimapuljen, blev indgået
i 2014. Programmet styrker den nationale miljøregulering og fremmer grøn vækst. Derudover
ydes der støtte til decentrale miljøindsatser og mindre infrastruktur i et antal provinsbyer og til
styrkelse af civilsamfundets indsats for at fremme miljøbeskyttelse og en bæredygtig udnyttelse
af naturressourcerne. Der afsættes 28 mio. kr. af udfasningsbevillingen til at konsolidere resulta-
terne af udfasningen frem til 2019.

Offentlig økonomiforvaltning: I 2014 godkendtes en bevilling på 125 mio. kr. til støtte for
reform af den offentlige økonomistyring, forskning og fortalervirksomhed. Der afsættes 34 mio.
kr. til videreførelse af støtten til skatteforvaltningen og til forskning og politikformulering i vækst
og fattigdom frem til udgangen af 2019.

Justitssektoren: I 2008 blev en ny fase af støtten til justitssektoren godkendt med en samlet
bevilling på 150 mio. kr. for årene 2008-2013. Der afsættes ikke yderligere midler til dette pro-
gram, som afsluttes, når det igangværende byggeri af to retsbygninger er færdig, og støtten til
juridisk bistand til de fattige udløber i 2019.

Andet: Udover den del af bistanden, som ydes gennem større indsatser, støttes mindre pro-
jekter og programmer, der ligger inden for formålet med den danske bistand til Mozambique.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 188,8 mio. kr. til Mozambique. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. Klimapuljen, den humanitære ramme, erhvervsinstrumenter,
danske civilsamfundsorganisationer, regionale programmer mv.

Forventede udbetalinger:

15. Ghana
Ghana er i transition, og det er Danmarks samarbejde med Ghana også. Landet opnåede i

2010 status som lavere mellemindkomstland og til trods for aktuelle økonomiske udfordringer
har Ghana potentiale til at blive en af Afrikas centrale vækstøkonomier. I 2014 indgik Ghana og
Danmark et nyt strategisk partnerskab, der har til formål at øge det politiske og økonomiske
samarbejde og gavne vækst og beskæftigelse i begge lande. I overgangsperioden er udviklings-
samarbejdet med Ghana ved at blive reduceret gradvist, og resultaterne af udviklingssamarbejdet
bliver konsolideret. Synergi mellem udvikling og handel, hvor det er relevant og muligt, er en
rød tråd i Danmarks engagement. Den ghanesiske vækst- og udviklingsstrategi og den fælles bi-

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Udfasningsprogram ....................................
Vækst og beskæftigelse .............................
Sundhed ......................................................
Miljø og klima ...........................................
Offentlig økonomiforvaltning....................
Justitssektoren ............................................
Andet .......................................................... 10

I alt ............................................................ 10

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 269,1 188,8 104,6
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standsstrategi, som udviklingspartnerne, herunder Danmark, aftalte med Ghana i 2012, udgør
rammerne for udviklingssamarbejdet i overgangsperioden. Samarbejdet retter sig særligt mod
FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige
jobs og økonomisk vækst), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institu-
tioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhæn-
gende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og huma-
nitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af
indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Uden-
rigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Vækst i landbrug og erhverv: Tredje fase af programmet for perioden 2016-2020 med et
samlet tilsagn på 140 mio. kr. blev igangsat i 2016 fordelt på 65 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr.
i 2017. Programmet fortsætter de mest succesfulde aktiviteter fra de tidligere faser, nemlig støtte
til styrkelsen af erhvervsorganisationer (fortalervirksomhed) og støtte gennem en erhvervsfaglig
uddannelsesfond med fokus på konsolidering og fremadrettet bæredygtighed. I tillæg hertil inde-
holder programmet en fond til støtte for udvikling i landområder, der er finansieret af tilbagebe-
talinger af lån til privatsektoraktiviteter givet i den tidligere fase ('revolving fund'). Endelig fort-
sættes i samarbejde med Verdensbanken et klimainnovationscenter, der er finansieret over den
tidligere bevilling.

Skat og udvikling: Der blev i 2014 igangsat et samarbejde med Ghanas skattemyndigheder
med et tilsagn på i alt 230 mio. kr. dækkende perioden 2014-2018. Programmet retter sig mod
at styrke landets skatte- og toldsystem med henblik på, at Ghana i stigende grad selv kan mobi-
lisere egne ressourcer til finansiering af landets udvikling. Programmet blev revideret i 2017 med
øget fokus på toldadministrationen, og programperioden blev forlænget til 2019.

Retten til sociale serviceydelser og god regeringsførelse: Programmet, som løber fra 2014 til
2018 med et samlet budget på 250 mio. kr., har til formål at fremme en rettighedsbaseret, de-
mokratisk og efterspørgselsdrevet social udvikling. Støtten har fokus på menneskerettigheder,
retssystemet og decentraliseringsprocessen, og programmet omfatter både statslige og ikke-stats-
lige institutioner.

I 2018 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 144 mio. kr. til Ghana. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer,
erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Vækst i landbrug og erhverv..................... 75
Skat og udvikling.......................................
Retten til sociale serviceydelser og god 
regeringsførelse ..........................................

I alt ............................................................ 75

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 110 144 57,2 10,8
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16. Benin
Det danske udviklingssamarbejde med Benin blev udfaset i 2013. Den danske ambassade i

Cotonou lukkede ligeledes i 2013.

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

økonomiske og sociale udviklingsstrategi gennem støtte til fattigdomsreduktion, økonomisk vækst
og beskæftigelse samt etablering af rettighedsbaserede og inklusive rammer for god regeringsfø-
relse.

Det igangværende landeprogram for perioden 2016-2020 med et samlet engagement på 770
mio. kr. tager udgangspunkt i den danske udviklingspolitiks prioriteter for inklusiv, bæredygtig
vækst samt demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. Hertil kommer et stigende fokus på
hensynet til fred og stabilitet med udgangspunkt i den forværrede sikkerhedsmæssige situation i
det nordøstlige Burkina Faso, hvor terrorister fra Mali og Niger og senest fra Burkina Faso selv
angriber sikkerhedsstyrker og i stigende grad også civile mål som f.eks. skoler. Programmet
adresserer de bagvedliggende årsager til migration gennem fokus på inddragelse af unge - fra
deltagelse i civilsamfund til jobskabelse i landbruget.

Danmark bidrager hermed direkte til opfyldelsen af FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom),
mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 8 (Anstændige jobs og
økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber
for handling). Den danske indsats er koncentreret om privatsektordrevet vækst i landbrugssektoren
samt vand, sanitet og vandressourceforvaltning samt støtte til god regeringsførelse, herunder
særligt fremme af menneskerettigheder med et fokus på rets- og sikkerhedsreformer, sikkerheds-
indsatser, ligestilling og støtte til civilsamfund. Desuden ydes generel budgetstøtte samt støtte til
en mere effektiv og gennemsigtig offentlig finansforvaltning og korruptionsbekæmpelse. Udvik-
lingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem
langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der inde-
holder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret
vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning
af indsatser.

Vand- og sanitetsforsyning samt vandressourceforvaltning: Støtte til vandsektoren er en del
af landeprogrammet for perioden for 2016-2020. I tillæg til tilsagn på 54 mio. kr. i 2016 og 125
mio. kr. i 2017 er der afsat tilsagn på 159 mio. kr. i 2018. Programmet har hovedvægt på vand-
forsyning og sanitet til landområder og mindre byer samt et særligt fokus på bedre forvaltning
af landets knappe vandressourcer. Det bygger på Burkina Fasos nationale strategi og de nationale
procedurer for vand- og sanitetsforsyning samt opnåede erfaringer fra tidligere indsatser. Adgang
til vand og sanitet er forudsætningen for sociale fremskridt i det burkinske samfund og en for-
udsætning for at undgå konflikter i landets nordlige tørre områder. Vandressourceforvaltning er
grundlaget for en bæredygtig økonomisk vækst og arbejder ud fra en menneskerettighedsbaseret
tilgang.

Vækst i landbrugssektoren: Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 380 mio. kr. til at fremme
økonomisk vækst i landbruget. Aktiviteterne i landbrugssektoren er integreret i landeprogrammet,
og forlænges frem til 2020.

Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte): Udviklingskontrakten for perioden 2016-2020 med
en samlet bevilling på 252 mio. kr. omfatter generel budgetstøtte til gennemførelse af Burkina
Fasos fattigdomsstrategi samt støtte til studier og kapacitetsopbygning, der kan komplementere
budgetstøtten og medvirke til større gennemsigtighed i fordelingen og forvaltningen af de of-
fentlige ressourcer. Som en del af landeprogrammet blev der indgået et tilsagn på 75 mio. kr. i
2016, et tilsagn på 92 mio. kr. i 2017, og der er afsat et tilsagn på 85 mio. kr. i 2018.

God regeringsførelse: Støtten har fokus på fremme af menneskerettigheder med udgangs-
punkt i reformer af rets- og sikkerhedssektorerne, civilsamfundsudvikling og ligestillling. Som
en del af landeprogrammet blev der indgået et tilsagn på 41 mio. kr. i 2016 og et tilsagn på 83
mio. kr. i 2017, og der er afsat et tilsagn på 56 mio. kr. i 2018. Den danske indsats følger bl.a.
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op på anbefalingerne fra FN's Universal Periodic Review. Endvidere støttes et tæt samarbejde
med sikkerhedsministeriet, der bl.a. fokuserer på bekæmpelse af voldelig ekstremisme, som er
et alvorligt problem i regionen.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 221 mio. kr. til Burkina Faso.
Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a., den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisa-
tioner, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

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

danske ambassade i Lusaka lukkede ligeledes i 2013.

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

mokrati, respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse via indsatser under §
06.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

Også bistand til erhvervsindsatser fortsættes og finansieres over § 06.38.02. Rammebetin-
gelser, viden og forretningsmuligheder, ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæfti-
gelse kan tilvejebringes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer.

20. Mali
Landepolitikpapiret for Mali for perioden 2016-2021 præciserer, at det overordnede formål

med Danmarks engagement i landet er at bidrage til bæredygtig fred og reduktion af fattigdom
underbygget af en inklusiv og legitim stat med respekt for menneskerettighederne. Indsatsen retter
sig mod FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8
(Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og
mål 17 (Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk
engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser
samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på
udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almin-
delige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

For landeprogrammet for perioden 2017-2021 planlægges et samlet tilsagn på 980 mio. kr.
Sammen med den fortsatte danske politiske/diplomatiske indsats, civile og militære støtte til
MINUSMA, humanitær bistand samt bilaterale og regionale stabilitetsindsatser vil programmet
bidrage til opnåelse af landepolitikkens tre strategiske formål: Fred og forsoning, god regerings-
førelse gennem decentralisering samt udvikling af den private sektor og jobskabelse.

Fred og forsoning: Programmet på i alt 294 mio. kr. til fremme af Malis freds- og forso-
ningsproces godkendtes og blev iværksat i 2017 med et planlagt tilsagn på 125,5 mio. kr. I 2018

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Vand- og sanitetsforsyning samt 
vandressourceforvaltning ........................... 125 159
Vækst i landbrugssektoren ........................
Udviklingskontrakt (generel budgetstøtte) 92 85
God regeringsførelse.................................. 83 56

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

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 205 221 208 131
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afsættes der yderligere tilsagn på 134 mio. kr. og i 2019 forventes afgivet tilsagn på det resterende
beløb på 35 mio. kr. Programmet sigter på at støtte centrale og indflydelsesrige aktørers bestræ-
belser på at fremme freds- og forsoningsprocessen. Der gives bl.a. støtte til mægling og løsning
af konflikter på nationalt og lokalt plan, til fremme af menneskerettigheder gennem oplysning
og styrkelse af kapacitet hos nationale partnere, støtte til implementering af FN's sikkerhedsråds
resolution 1325 omhandlende kvinders rolle i forebyggelsen og løsningen af konflikter samt til
at give stemme til kvinder og unge mennesker. Fokus er på styrkelsen af evnerne til at løse
konflikter på fredelig vis gennem dialog, herunder inddragelse af kvinder.

God regeringsførelse: Programmet på i alt 441 mio. kr. til fremme af demokrati gennem de
nationale decentraliseringsreformer godkendtes og blev iværksat i 2017 med et tilsagn på 150
mio kr. I 2018 forventes der afgivet tilsagn på 146 mio. kr. og i 2019 det resterende beløb på
145 mio. kr. Programmet sigter på at øge befolkningens adgang til offentlige serviceydelser
gennem bl.a. bloktilskud til implementering af regioner og kommuners investeringsplaner samt
på udvikling af kapacitet og styrkelse af transparens og folkelig deltagelse i decentrale offentlige
plan- og budgetlægningsprocesser. Der gives støtte til Ministeriet for Decentralisering mhp. bl.a.
koordinering og monitorering af decentraliseringsreformen samt til regionsrådet i Sikasso, hvor
der fokuseres på styrkelsen af den administrative kapacitet såvel som civilsamfundets evne til at
deltage i beslutningsprocesser og holde administrationen ansvarlig for brugen af offentlige midler.

Privatsektorudvikling og jobskabelse: I 2018 planægges der afgivet tilsagn på 224,5 mio. kr.
til en ny fase af programmet til fremme af privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse
med fokus på værdikæder i landbrugssektoren for perioden 2018-2022. Programmet sigter på at
hjælpe små og mellemstore virksomheder med at vokse og skabe nye arbejdspladser gennem
forbedret adgang til bl.a. finansiering, grøn teknologi og teknisk rådgivning, bedre inddragelse
af unge samt forbedring af rammeværke for privatsektorudvikling.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Mali. I 2018 planlægges nye engagementer for 5 mio. kr.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 167,3 mio. kr. til Mali. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, Freds-
og Stabiliseringsfonden, erhvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

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

kelte andre afrikanske lande, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser over
kontoen. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan
skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres ind-
satser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Fred og forsoning ...................................... 125,5 134 35
God regeringsførelse.................................. 150 146 145
Privatsektorudvikling og jobskabelse........ 224,5
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

I alt ............................................................ 280,5 509,5 185 5 5

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 222,4 167,3 171,6 177,8 176,8
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og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer
for tilpasning af indsatser.

I 2018 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:
Regionalprogram for Afrika: I 2018 planlægges et tilsagn på 200 mio. kr. til et Regional-

program for Afrika, der viderefører Afrikafredsprogrammets fokus på at styrke de afrikanske re-
gionale organisationers evne til at fremme fred og sikkerhed på kontinentet. Støtten til organisa-
tionernes freds- og sikkerhedsarbejde vil også adressere tematiske områder såsom organisatio-
nernes fremme af god regeringsførelse, ligestilling og menneskerettigheder samt håndteringen af
migrationsudfordringen og ungeudfordringen. Programmet understøtter Danmarks udviklingspo-
litiske og humanitære strategis mål om at fremme fred, sikkerhed og beskyttelse, herunder særligt
visionen om at de afrikanske organisationer, ikke mindst den Afrikanske Union, skal træde stadigt
mere i karakter i forhold til at fremme fred, sikkerhed og politisk transition i Afrika. Programmet
understøtter ligeledes FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17
(Partnerskaber for handling).

African Guarantee Fund: Med henblik på at fremme vækst, anstændige jobmuligheder og
klimainvesteringer i små og mellemstore virksomheder i Afrika afsættes 100 mio. kr. til African
Guarantee Fund (AGF) med 85 mio. kr. til investering i aktiekapital i AGF og 15 mio. kr. til
AGFs kapacitetsudviklingsfund. Den danske Afrikakommission anbefalede i 2009 at etablere
AGF, som har fokus på unge og på kvinder. Blandt de 4.300 små og mellemstore virksomheder,
der har fået produktive lån som følge af en garanti udstedt af AGF, er 85 pct. ejet af unge og 30
pct. ejet af kvinder.

Ungeindsats - Afrikabanken: Der afsættes i 2018 25 mio. kr. til implementering af Den afri-
kanske Udviklingsbanks (AfDB) unge-strategi. Strategien blev lanceret i foråret 2016 og har til
formål at skabe 25 millioner jobs i Afrika over det næste årti. Danmark bidrager i forvejen til
implementeringen af strategien igennem et pilotprojekt på 10 mio. kr. i Mali og Tanzania. Det
dansk-støttede program bidrager til at sætte unge i centrum og vise, hvordan de store ungdoms-
årgange i Afrika kan blive en demografisk dividende for udvikling og stabilitet på kontinentet.
Dette er en hovedprioritet i 2030 dagsordenen og i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære
strategi. Ved at give unge adgang til job, forretningsmuligheder og indflydelse på samfundsud-
viklingen forventes også presset i form af irregulær migration dæmpet. 

Mindre projekter i udvalgte lande: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår
gennem større indsatser i de danske prioritetslande, har der over kontoen været ydet støtte til
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssam-
arbejde i øvrige udvalgte lande. Fra 2017 er disse indsatser overført til § 06.38.02.18. Strategiske
indsatser i vækstmarkeder.

Kontoen er en rammebevilling.

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

budgetteres indsatserne fra 2011 som en del af de respektive landerammer for prioritetslandene
og/eller som integrerede dele af programindsatser og gennem støtte til multilaterale organisatio-
ner.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger
Kontoen er nedlagt fra 2014 og aktiviteter, der hidtil var finansieret over nærværende konto,

blev flyttet til de respektive landerammer under § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og andre
relevante konti på finansloven.



74 § 06.32.02.

06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)

Den danske indsats i Asien og Latinamerika omfatter hovedsageligt udviklingssamarbejdet
med prioritetslandene i Asien og Latinamerika.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 525,8 966,3 625,0 490,0 160,0 439,7 1.160,0

04. Pakistan
Udgift ................................................... 34,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 34,0 - - - - - -

05. Myanmar
Udgift ................................................... 4,6 272,0 235,0 5,0 5,0 5,0 5,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 4,6 272,0 235,0 5,0 5,0 5,0 5,0

06. Cambodja
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

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

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

08. Palæstina
Udgift ................................................... 171,0 194,6 250,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 171,0 194,6 250,0 - - - -

09. Afghanistan
Udgift ................................................... 423,3 343,7 5,0 330,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 423,3 343,7 5,0 330,0 - - -

11. Bangladesh
Udgift ................................................... 3,0 207,3 135,0 5,0 5,0 5,0 5,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,0 207,3 135,0 5,0 5,0 5,0 5,0

12. Nepal
Udgift ................................................... 3,4 -20,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,4 -20,9 - - - - -

13. Bhutan
Udgift ................................................... -1,1 -4,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -1,1 -4,1 - - - - -

14. Vietnam
Udgift ................................................... -148,0 -36,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -148,0 -36,9 - - - - -

15. Øvrige indsatser i Asien
 Udgift ................................................... 36,1 0,6 - 150,0 150,0 429,7 1.150,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 36,1 0,6 - 150,0 150,0 429,7 1.150,0
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16. Nicaragua
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

17. Bolivia
Udgift ................................................... 3,0 -0,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,0 -0,1 - - - - -

18. Øvrige indsatser i Latinamerika
Udgift ................................................... -3,5 10,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -3,5 10,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,2
I alt .................................................................................................................................. 13,2

04. Pakistan
I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamar-

bejde og reducere antallet af prioritetslande vil Pakistan blive udfaset som prioritetsland. Udfas-
ningen vil foregå gradvist med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af udviklings-
samarbejdet. Bistand til erhvervsindsatser fortsættes og finansieres over § 06.38.02. Rammebe-
tingelser, viden og forretningsmuligheder, ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæf-
tigelse kan tilvejebringes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer.

05. Myanmar
Formålet med det danske udviklingssamarbejde med Myanmar er at bidrage til udvikling af

et fredeligt og mere demokratisk samfund baseret på bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk
vækst, som fremmer menneskerettigheder for alle. Baseret på landepolitikpapiret for Myanmar
blev der i 2016 og 2017 indgået tilsagn på samlet 470 mio. kr. til et nyt landeprogram for
2016-2020.

Det nye landeprogram for Myanmar ligger inden for kernen af Danmarks udviklingspolitiske
og humanitære strategi med fokus på: i) fred, demokrati og menneskerettigheder, ii) uddannelse
og iii) bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst. Landeprogrammet indeholder indsatser for li-
gestilling samt støtte til etniske og marginaliserede grupper og bidrager samlet til Myanmars
indsats for at nå FN's verdensmål, herunder mål 4 (Kvalitetsuddannelse), mål 5 (Ligestilling
mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og
stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et
sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsat-
ser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i
typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge
Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Uddannelse: Danmark fortsætter støtten til den uformelle uddannelsessektor, der skal med-
virke til at sikre uddannelse af børn, som befinder sig i konfliktområder og derfor ikke har adgang
til regeringsskoler. Samtidig videreføres støtten til regeringens uddannelsesreform i samarbejde
med andre donorer og Verdensbanken med fokus på de enkelte skoler og elever samt lærerud-
dannelse med henblik på at forbedre kvaliteten af den formelle grundskoleuddannelse.

Fred, demokrati og menneskerettigheder: Danmarks støtte til indsatser, der kan fremme fred
og forsoning i landet gennem en ny multidonorfond fortsættes i 2018. Det samme gælder støtten
til fremme af respekt for menneskerettigheder og retsstatsprincipper i retssektoren.
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Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst: Den igangværende økonomiske reformproces og
ophævelsen af de fleste internationale sanktioner har åbnet nye muligheder for den private sektor
i Myanmar. Danmarks støtte søger at udnytte de forbedrede muligheder til at fremme en men-
neskerettighedsbaseret inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst med henblik på at adressere
fattigdom. Det sker gennem indsatser i fiskerisektoren og støtte til fremme af den økonomiske
og miljømæssige bæredygtighed af små og mellemstore virksomheder. Danmark har siden 2010
bidraget med i alt 57 mio. kr. til en fond for bedre levevilkår og fødevaresikkerhed (Livelihood
and Food Security Trust Fund - LIFT) administreret af FN's Projektgennemførelsesorganisation
(UNOPS), som ophører i 2018.

Sundhed: Danmarks støtte til sundhedsområdet udfases i 2018, når multidonorfonden 3MDG
udløber.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Myanmar. I 2018 planlægges tilsagn for i alt 5 mio. kr.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 141,5 mio. kr. til Myanmar. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer,
erhvervsinstrumenter, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer, herunder myndigheds-
samarbejde på arbejdsmarkedsområdet.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

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

landet blev lukket i 2013.

07. Indonesien
I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamar-

bejde og reducere antallet af prioritetslande vil Indonesien blive udfaset som prioritetsland ved
udgangen af 2018. Samarbejdet vil fremadrettet i højere grad fokusere på handel og myndig-
hedssamarbejde inden for henholdsvis energi og miljø, som eksisterende udviklingsaktiviteter
også søger at understøtte. Bistand til erhvervsindsatser fortsættes og finansieres over § 06.38.02.
Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder, ligesom investeringer til fremme af vækst
og beskæftigelse kan tilvejebringes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investerin-
ger.

Det overordnede formål med det danske udviklingssamarbejde med Indonesien i 2018 er
fortsat at bidrage til udviklingen af landets evne til at håndtere miljø- og klimamæssige udfor-
dringer samt at bidrage til landets videre demokratiske udvikling. Udviklingssamarbejdet med
Indonesien fokuserer på to hovedområder: Et miljø-, energi- og klimaprogram og et program for
demokrati og god regeringsførelse, der bidrager til en række af FN's verdensmål, primært mål 7

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Uddannelse ................................................. 150
Fred, demokrati og menneskerettigheder.. 40
Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst 40
Sundhed ......................................................
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

I alt ............................................................ 235 5 5 5 5

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 77 141,5 131 124,4 135
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(Bæredygtig energi), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner)
og mål 17 (Partnerskaber for handling).

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 60,5 mio. kr. til Indonesien. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer,
erhvervsinstrumenter, klimapuljemidler, mini-bevillinger, kulturprogrammer samt regionale og
tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

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

lem) har som overordnet mål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den israelsk-
palæstinensiske konflikt. Udgangspunktet for opnåelsen af en bæredygtig fred mellem israelerne
og palæstinenserne er fortsat en forhandlet to-statsløsning. Det danske udviklingssamarbejde med
Palæstina er tilrettelagt i henhold til landepolitikpapiret for Palæstina for perioden 2016-2020 og
understøtter primært FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 8 (Anstændige jobs og økono-
misk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for
handling). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan
skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres ind-
satser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet
og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer
for tilpasning af indsatser. Et landeprogram på samlet 445 mio. kr. blev godkendt i 2016.

Statsopbygning og menneskerettigheder: Landeprogrammet for 2016-2020 omfatter tre stra-
tegiske målsætninger: i) støtte til statsopbygning, ii) fremme af økonomisk udvikling og iii)
styrkelse af menneskerettigheder og demokratisk ansvarlighed. i) Det primære fokus for den
danske bistand til den palæstinensiske statsopbygning vil fortsat være understøttelse af god re-
geringsførelse, demokrati og civile rettigheder. Danmark bidrager til opbyggelsen af levedygtige,
transparente og effektive offentlige institutioner med fokus på det kommunale niveau. Udover
teknisk kapacitetsopbygning og forbedring af kommunale serviceydelser, spiller særligt borger-
inddragelse, lokalt demokrati og borgerrettigheder vis-á-vis de lokale myndigheder en central
rolle. Støtten til Område C, som gennemføres sammen med EU og en række medlemsstater,
omfatter udbygning af infrastruktur baseret på det israelske planlægningssystem i form af ma-
sterplaner med henblik på at forbedre lokalbefolkningens levevilkår i området. ii) I 2017 er
planlagt et program med FAO og International Trade Centre baseret på landbrugsværdikæder i
samarbejde med EU, Nederlandene, Schweiz og Spanien med henblik på at styrke konkurrence-
dygtigheden af palæstinensiske produkter. Desuden vil Danmark finansiere sekundering af en
ekspert til FAO's Jerusalem kontor. Det tidligere samarbejde med Oxfam i Gaza planlægges ud-
videt til at omfatte Vestbredden. Det er sket i samarbejde med Schweiz. Formålet er at bidrage
til mere bæredygtige forarbejdningsvirksomheder inden for mejeri- og landbrugsprodukter med
vægt på kvindelige og unge virksomhedsledere. iii) Sammen med Sverige, Schweiz og Neder-
landene har Danmark medvirket til at opbygge en fælles donormekanisme, igennem hvilken der
på en strategisk og koordineret måde ydes støtte til palæstinensiske og israelske civilsamfunds-
organisationer inden for området menneskerettigheder og god regeringsførelse. Sammen med de
samme donorer samt Norge støttes den palæstinensiske ombudsmandsinstitution, der sikrer bor-
gernes rettigheder via behandling af klager samt fortalervirksomhed. Den danske kulturstøtte via
Det Danske Hus i Palæstina (DHIP) er blevet omlagt, således at det er fokuspunkt for den danske
indsats, som har til formål at styrke palæstinensernes kulturelle rettigheder samt underbygge
statsopbygning igennem kulturarvsaktiviteter. Nye tiltag til styrkelse af demokratisk ansvarlig
regeringsførelse gennem støtte til den palæstinensiske rigsrevision er under forberedelse.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 81 60,5
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Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, kan
støttes mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet
med Palæstina.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 120 mio. kr. til Palæstina. Hertil kan
komme udbetalinger fra den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, erhvervs-
instrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

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

redygtig udvikling i landet, og det understøtter således FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom),
mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål
17 (Partnerskaber for handling). De konkrete indsatser adresserer endvidere mål 2 (Stop sult),
mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Udviklingssam-
arbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor langsigtede udviklingsindsatser
og humanitære indsatser er sammentænkt og underbygger hinanden. Skift i typen af indsats vil
bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen. Engagementet i Afghanistan
lever op til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, og er relevant
for alle fire strategiske pejlemærker. Den danske bistand vil i 2018 fortsat basere sig på priori-
teterne i Afghanistanstrategien (2015-2017), og primært være rettet mod: i) god regeringsførelse,
ii) uddannelse og iii) vækst og beskæftigelse. Opretholdelse af rettigheder, særligt kvinders ret-
tigheder, indgår som en tværgående prioritet, ligesom beskyttelse, herunder gennem støtte til fo-
rebyggelse af uønsket og irregulær migration, vil indgå som et hensyn i tilrettelæggelsen og
gennemførelsen af aktiviteterne. Fra 2017 og i årene fremover vil strategien om et øget fokus på
at kanalisere den danske støtte gennem multilaterale partnere i stigende grad slå igennem. Det
drejer sig særligt om Verdensbankens multidonor trust fund Afghanistan Reconstruction Trust
Fund (ARTF). Større indsatser frem til 2018 er dækket under eksisterende tilsagn. Der planlægges
i løbet af 2017-2018 udarbejdet et nyt landeprogram for perioden 2018-2020, hvortil der i 2018
forventes indgået tilsagn på 330 mio. kr.

Fond for genopbygning af Afghanistan (ARTF): I 2018 vil støtten til det danske landepro-
grams to tematiske programmer for god regeringsførelse og uddannelse primært kanaliseres gen-
nem ARTF, ligesom en del af støtten til vækst og beskæftigelse vil kanaliseres gennem fonden.
I forhold til god regeringsførelse vil Danmark særligt prioritere opfølgningen på programmerne
Kapacitetsopbygning for resultater og Offentlig administration. Med henblik på undervisning
følges Fondens store uddannelsesprogram (EQUIP), og med henblik på vækst og beskæftigelse
følges arbejdet i det nationale jordbrugs- og husdyrsprojekt.

God regeringsførelse: I tillæg til bidraget, der kanaliseres gennem ARTF vil Danmark fort-
sætte støtten til demokratiudvikling i Afghanistan, herunder korruptionsbekæmpelse og afvikling
af valg. Herudover vil der være fokus på menneskerettigheder med særlig vægt på kvinders ret-
tigheder.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Statsopbygning og menneskerettigheder... 250
Andet ..........................................................

I alt ............................................................ 250

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 72 120 122 117 120
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Økonomisk vækst og beskæftigelse: I 2018 fortsættes implementeringen af det program, som
igangsattes i 2014 med henblik på at fortsætte støtten til øget økonomisk vækst og beskæftigelse
i Afghanistan.

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 231 mio. kr. til Afghanistan.
Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisa-
tioner, Freds- og Stabiliseringsfonden samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

11. Bangladesh
Udviklingssamarbejdet har til formål at bidrage til bæredygtig udvikling, der tilgodeser de

fattigste befolkningsgrupper. Udviklingssamarbejdet inklusiv Danidas erhvervsinstrumenter
komplementeres af økonomisk diplomati og myndighedssamarbejde. Udviklingssamarbejdet ind-
går i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udvik-
lingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge ele-
menter. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situ-
ationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser. Den
overordnede ramme for det danske engagement udgøres af landepolitikpapiret for Bangladesh,
der understøttes af ét samlet landeprogram for udviklingsindsatsen. Den globale og nationale
ramme for samarbejdet udgøres af FN's verdensmål og Bangladeshs egen femårsplan for 2016-
2020. Mere konkret bidrager Danmark til opfyldelse af FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom),
mål 2 (Stop sult), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 13 (Kli-
maindsats), og mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Landeprogrammet fokuserer
på følgende tre tematiske programmer.

Vækst og beskæftigelse i landbruget: Et tilsagn på 90 mio. kr. er afgivet i 2017. Landbruget
i Bangladesh skaber beskæftigelse for halvdelen af befolkningen. Programmet vil levere voksen-
uddannelse gennem markskoler til 850.000 småbønder over hele landet, hvoraf mindst halvdelen
er kvinder. Det sker i partnerskab med Department of Agricultural Extension. Markskoler er åbne
rum for uddannelse i nærheden af småbøndernes husholdninger, hvor deltagerne lærer om en lang
række forskellige landbrugsfaglige teknikker, der kan forøge og diversificere deres produktion.
En evaluering fra 2011 viser, at deltagelse i markskoler kan forøge indkomsten med 20 pct. og
har en positiv indvirkning på ernæringen. Indsatsen vil også styrke den kollektive markedsføring
af grøntsager, frugt, fjerkræ og æg. Disse produkter dyrkes og opdrættes især af kvinderne, hvilket
er med til at give dem en højere status i husholdningen, den udvidede familie og samfundet. Der
vil blive gjort en særlig indsats i den ustabile og underudviklede region Chittagong Hill Tracts,
hvor halvdelen af indbyggerne er underprivilegerede oprindelige folk.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Fond for Genopbygning af Afghanistan 300
God regeringsførelse.................................. 30
Uddannelse .................................................
Økonomisk vækst og beskæftigelse..........
Andet .......................................................... 5

I alt ............................................................ 5 330

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 245 231 165 165
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Klimasikring og bæredygtig energi: Et tilsagn på 40 mio. kr. er afgivet i 2017. Programmet
har til formål at mindske tab af liv og aktiver i forbindelse med naturkatastrofer og klimaforan-
dringer. Konkret vil adgangen fra tæt befolkede områder i de sårbare sydlige områder til be-
skyttelsescentre mod cykloner og storme blive forbedret. Infrastrukturen opføres af lokal ar-
bejdskraft, der anvender lokale materialer. Det er primært fattige, jordløse kvinder, der ofte er
enlige forsørgere, som udfører arbejdet og dermed får en væsentlig ekstra indkomst. Der vil være
særlig bevågenhed på området i Chittagong Hill Tracts, hvor klimaforandringerne kan forværre
den miljømæssige balance.

Menneskerettigheder og god regeringsførelse: Programmet sigter på at fremme adgang til
retsvæsenet og opbygge god forvaltningskik. Konkret ydes retshjælp til kvinder og marginalise-
rede grupper, bistand til at sikre rettigheder til jord for indfødte, kampagner mhp. at bekæmpe
vold mod kvinder, behandling af ofrene herfor, samt fremme af dialog mellem arbejdsmarkedets
parter. Bekæmpelse af korruption har et særligt fokus.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Bangladesh. I 2018 planlægges aktiviteter for 5 mio. kr.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 102,3 mio. kr. til Bangladesh.
Hertil kommer udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer,
erhvervsinstrumenter, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

12. Nepal
I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamar-

bejde og reducere antallet af prioritetslande vil Nepal blive udfaset som prioritetsland. Udfas-
ningen vil foregå gradvist frem mod 2019 med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed
af udviklingssamarbejdet. Der etableredes i 2017 en midlertidig styringsenhed med henblik på
at understøtte partnere i processen, hvor det danske udviklingssamarbejde udfases, således at det
sikres, at investeringerne leverer de forventede resultater, samt at der sker en forsvarlig lukning
af de danske engagementer.

Udviklingssamarbejdet med Nepal fokuserer på fattigdomsbekæmpelse med en rettighedsba-
seret tilgang, der fremmer fred og demokratisering og tilgodeser den fattigste del af befolkningen.
Det overordnede formål er at bidrage til varig fred, respekt for menneskerettigheder og demo-
kratisk regeringsførelse samt at fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og adgang til vedvarende
energi. Det retter sig mod FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 7 (Bæredygtig
energi), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke in-
stitutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Vækst og beskæftigelse: Der blev i 2013 givet et samlet tilsagn på 400 mio. kr., som dækker
perioden 2013-2018. Programmet har til formål at styrke inklusiv økonomisk vækst med fokus
på forbedrede levevilkår og fattigdomsbekæmpelse og fokuserer på det østlige Nepal.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Vækst og beskæftigelse i landbrug ........... 90
Klimasikring og bæredygtig energi........... 40
Menneskerettigheder og god regeringsførelse
Andet .......................................................... 5 5 5 5 5

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

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 93,5 102,3 107,3 84,5 52,3
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Vedvarende energi: Der blev i 2012 afgivet et tilsagn på 205 mio. kr. for perioden 2012-2017.
Programmet har til formål at levere vedvarende energi i landområderne, der befinder sig uden for
det centrale energinet. Implementeringen er afsluttet og programmet er nu under nedlukning.

Fred, menneskerettigheder og god regeringsførelse: Der blev i 2014 givet tilsagn på 200 mio.
kr. til programmet for perioden 2014-2018. Tilsagnet samler i ét program Danmarks støtte til
fredsprocessen, menneskerettigheder og god regeringsførelse. Programmet indeholder også et
multidonorsamarbejde med støtte til Governance Facility.

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 117,2 mio. kr. til Nepal. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer
samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

13. Bhutan
Det danske udviklingssamarbejde med Bhutan som prioritetsland blev udfaset med udgangen

af 2014. Det danske repræsentationskontor i Thimphu blev samtidig lukket med udgangen af
2014.

14. Vietnam
Udfasningen af det danske udviklingssamarbejde med Vietnam som prioritetsland afsluttedes

i 2015. Der fortsættes med et strategisk samarbejde, der særligt har fokus på bæredygtig vækst.
Bistand til erhvervsindsatser fortsættes og finansieres over § 06.38.02. Rammebetingelser, viden
og forretningsmuligheder ligesom investeringer til fremme af vækst og beskæftigelse kan tilve-
jebringes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer.

15. Øvrige indsatser i Asien
Sideløbende med udviklingssamarbejdet med prioritetslandene i Asien har Danmark udvik-

lingssamarbejde med andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale indsatser og en-
kelte andre over kontoen i 2018. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk en-
gagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser
samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på
udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almin-
delige retningslinjer for tilpasning af indsatser. I 2018 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret
over kontoen:

Det europæiske Regionale Udviklings- og Beskyttelsesprogram (RDPP) har til formål at
fremme beskyttelse og forbedrede levevilkår for såvel syriske flygtninge som lokale værtssam-
fund i Libanon, Jordan og det nordlige Irak. Gennem innovative og nytænkende partnerskaber
med lokale og internationale NGO'er samt FN er RDPP en vigtig aktør i koblingen af humanitære-
og udviklingsindsatser til støtte for varige løsninger i nærområderne. Danmark har siden 2014
stået i spidsen for første fase af programmet, der udover bidrag fra Danmark og EU-kommissio-
nen støttes af Storbritannien, Nederlandene, Tjekkiet, Irland, Norge og Schweiz. Første fase af
programmet blev støttet under § 06.39.03.11 Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser. Anden
fase af programmet påbegyndes i foråret 2018 og der afsættes 150 mio. kr. Udover støtten fi-
nansieret under indeværende konto afsættes også humanitære bistandsmidler.

Mindre projekter i udvalgte lande: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår
gennem større indsatser i de danske prioritetslande, støttes mindre projekter og programmer, der
ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde i øvrige udvalgte lande. Fra 2017
er disse indsatser overført til § 06.38.02.18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder.

Kontoen er en rammebevilling.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 188,8 117,2 8 0,2
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16. Nicaragua
Det danske udviklingssamarbejde med Nicaragua blev udfaset i 2012. Den danske ambassade

i Managua blev ligeledes lukket i 2012.

17. Bolivia
I overensstemmelse med regeringens beslutning om at fokusere det danske udviklingssamar-

bejde og reducere antallet af prioritetslande udfases Bolivia som prioritetsland frem mod 2018.
Udfasningen vil foregå gradvist med henblik på at konsolidere og sikre bæredygtighed af udvik-
lingssamarbejdet. Der er etableret en midlertidig styringsenhed med henblik på at understøtte
partnere i processen, hvor det danske udviklingssamarbejde udfases, således at det sikres, at de
investeringer, der er foretaget, leverer de forventede resultater, samt at der sker en forsvarlig
lukning af de danske engagementer.

Der blev i 2013 iværksat et nyt rettighedsbaseret landeprogram frem til 2018. Den overord-
nede vision for Danmarks samarbejde med Bolivia er at bidrage til en demokratisk og inklude-
rende bæredygtig udvikling, der mindsker fattigdommen og fremmer menneskerettighederne. Det
vil ske gennem støtte til økonomiske rettigheder i forbindelse med vækst og jobskabelse samt
civile og politiske rettigheder. Dertil kommer fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer
såsom skove og landbrugsjord samt fremme af grøn teknologi og energieffektivitet. Hovedmål-
grupper er oprindelige folk og kvinder, som er særligt udsatte. Udviklingssamarbejdet fokuserer
på tre områder: i) Inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, ii) politiske og civile rettigheder
samt iii) bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. Programmerne er baseret på principperne
om en rettighedsbaseret udvikling og adresserer FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2
(Stop sult), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 8 (Anstændige
jobs og økonomisk vækst), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institu-
tioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).  

Vækst i landbrug og erhverv: Der blev afgivet et tilsagn på 250 mio. kr. i 2014 til udvikling
af landbruget og den private sektor for perioden 2014-2018. Programmet vil fremme vækst, job-
skabelse og fødevaresikkerhed gennem støtte til mindre landbrug i de fattigste områder af Bolivia
samt til små produktionsvirksomheder i byområder. 

Naturressourceforvaltning: Der blev afgivet tilsagn på 188 mio. kr. i 2013 for perioden
2014-2018.

Politiske og civile rettigheder for alle: Der blev afgivet tilsagn på 125 mio. kr. i 2014 for
perioden 2014-2018. Den danske indsats fokuserer på adgang til retsvæsenet. 

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

I 2018 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 88 mio. kr. til Bolivia. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, er-
hvervsinstrumenter samt regionale og tematiske initiativer.

Forventede udbetalinger:

18. Øvrige indsatser i Latinamerika
Sideløbende med bistanden til Bolivia yder Danmark bistand til regionale indsatser i Cen-

tralamerika. Der blev i 2016 indgået tilsagn på 7 mio. kr. til at forlænge det rettighedsbaserede
program, der løb fra 2012-2016 for at konsolidere opnåede resultater og sikre den langsigtede
bæredygtighed af det danske udviklingssamarbejde i Centralamerika. Under det regionale rettig-
hedsbaserede program blev der i 2016 afsat et yderligere tilsagn på 3 mio. kr. med fokus på miljø,
jordrettigheder og kapacitetsopbygning af organisationers arbejde med bæredygtig udnyttelse af

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

I alt ............................................................ 139 88 9
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jordressourcer. Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter og samlede fokuse-
ring planlægges der ikke flere bidrag til dette initiativ.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskellige former for personelbistand mv.,

herunder udsendelse af rådgivere, rådgivende enheder i ude- og hjemmetjenesten, kompeten-
ceudvikling, anvendelse af firmarådgivere og eksterne konsulenter til en række bistandsopgaver
inden for udviklingsbistanden samt visse særlige driftsudgifter, der relaterer sig direkte til admi-
nistrationen af udviklingsbistanden. Over kontoen blev tidligere afholdt udgifter til myndigheds-
samarbejde og stipendiatbistand. Dette er fra og med 2017 flyttet til § 06.38.02. Rammebetin-
gelser, viden og forretningsmuligheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 257,9 237,4 263,7 276,9 262,9 262,9 262,9

10. Rådgiverbistand
Udgift ................................................... 13,1 4,1 10,0 20,0 6,0 6,0 6,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 13,1 4,1 10,0 20,0 6,0 6,0 6,0

12. Firmarådgivere
Udgift ................................................... 33,5 22,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 33,5 22,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

13. Bistandsfaglig kompetenceud-
 vikling mv.

Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

14. IT, ejendoms-, rejse-, kompeten-
ceudviklings- og kommunika-

 tionsudgifter
Udgift ................................................... 93,2 93,3 94,3 96,8 96,8 96,8 96,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 93,2 93,3 94,3 96,8 96,8 96,8 96,8

15. Rådgivende enheder
Udgift ................................................... 118,0 117,8 119,4 120,1 120,1 120,1 120,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 118,0 117,8 119,4 120,1 120,1 120,1 120,1

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger mellem § 06.11.01.20.
Administration af udviklingsbistand og § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-,
rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,7
I alt .................................................................................................................................. 6,7

10. Rådgiverbistand
Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden

såsom udgifter til rekruttering, rejseudgifter til kandidater, psykologscreening, advokatudgifter
vedr. funktionærretlige spørgsmål, administration af selvforsikring og udbetalte forsikringsbeløb,
gruppelivsforsikring, sundhedsrådgivning og rådgiverseminarer. Herudover finansieres løn, rejser
og ophold mv. til korttidsrådgivere, der udfører aktiviteter, som ikke relaterer sig til gennemfø-
relsen af allerede finansierede programmer og projekter. Kontoen dækker også lokalt ansatte
rådgivere, eksempelvis lokale konsulenter fra det pågældende land på vilkår gældende i landet
og ikke på vilkår for internationale rådgivere. Kontoen dækker i sjældne tilfælde udgifter til korte
arbejdsrelaterede besøg fra samarbejdspartnere i udviklingslande til Danmark. Bevillingen stiger
fra 10 mio. kr. i 2017 til 20 mio. kr. i 2018, da der skal indgås en ny kontrakt med et rekrutte-
ringsbureau, der forventes at løbe i fire år.

Rådgiverbistanden stiller viden, ekspertise og specialiseret administrativ støtte til rådighed i
forbindelse med gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Rådgivere er som hovedregel placeret
hos partnere i modtagerlandet med henblik på kapacitetsopbygning af samarbejdspartnerne i ud-
viklingslandene. Udenrigsministeriet bistås af et eksternt konsulentfirma i rekrutteringen af lang-
tidsrådgivere.

Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilaterale
juniorrådgivere i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter afholdes
over de enkelte indsatser.

12. Firmarådgivere
Firmarådgivere anvendes til en række opgaver i tilknytning til udviklingsaktiviteternes til-

rettelæggelse og administration, herunder til sektorstudier, identifikation, detailstudier, udbud,
monitorering af tværgående opgaver mv. Over kontoen afholdes også udgifter til opgaver udført
i fællesskab med andre organisationer. Firmarådgivere i tilknytning til udviklingsaktiviteternes
gennemførelse (faglig bistand, uddannelse, træning mv.) finansieres som hovedregel over de re-
spektive program- og projektbevillinger.

13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.
Kontoen er nedlagt fra og med 2013. Som led i omstrukturering af Udenrigsministeriets

kompetenceudvikling budgetteres aktiviteterne fremover under § 06.32.04.14. It-, ejendoms-,
rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter.

14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter
Under kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af

udviklingsbistand såsom it-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne i
udviklingslandene. Udgifter til bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Dani-
das egne medarbejdere i Udenrigsministeriet og på ambassaderne i udviklingslandene afholdes
også over nærværende konto.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på
regnskabet til nærværende konto.
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15. Rådgivende enheder
Rådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af tematiske program-

mer, miljøprogrammer, erhvervsindsatserne eller andre indsatsområder, hvor programmernes ka-
rakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden. Rådgivende enheder er
som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I andre tilfælde kan rådgi-
vende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bistand uden at have en
ambassade (repræsentationskontorer mv.) samt i tilknytning til udmøntningen af særlig projekt-
bistand, multilateral bistand, økonomistyring og faglig ekspertise i hjemmetjenesten. For rådgi-
vende enheder placeret på ambassader i prioritetslande mv. takstafregnes de rådgivende enheders
andel af fællesomkostningerne på baggrund af faktiske udgifter.

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2022 med henblik på håndtering af politisk
prioriterede indsatser vedrørende Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G)
initiativet jf. § 06.38.02.12.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på
regnskabet til nærværende konto.

06.32.05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.)
Under denne konto afholdtes til og med 2016 udgifter til gennemførelsen af Danidas er-

hvervsplatform. Aktiviteterne videreføres under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til inve-
steringer og § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder. De tilbageværende
konti vil blive lukket, når regnskaberne er afsluttede.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 30,3 46,9 - - - - -

12. Erhvervsindsatser og samfunds-
 ansvar

Udgift ................................................... 24,6 42,6 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 24,6 42,6 - - - - -

15. Innovative Partnerskaber
Udgift ................................................... -2,5 -3,6 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -2,5 -3,6 - - - - -

16. FN's Global Compact
Udgift ................................................... 2,0 2,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

17. Gennemførsel af aktiviteter i er-
 hvervshandlingsplanen

Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

20. Danida Business Delegations
Udgift ................................................... 6,3 6,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,3 6,0 - - - - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar
Kontoen for erhvervsindsatser og samfundsansvar er nedlagt fra og med 2017. Udgifter til

nye bevillinger afholdes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer og §
06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

15. Innovative Partnerskaber
Kontoen er nedlagt fra og med 2012.

16. FN's Global Compact
Over kontoen blev der tidligere afholdt bidrag til FN's Global Compact. Bidraget afholdes

nu over § 06.38.02.12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst.

17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen
Kontoen er nedlagt fra og med 2012.

20. Danida Business Delegations
Under denne konto afholdtes til og med 2016 udgifter til Danida Business Delegations. Fra

2017 afholdes disse udgifter over § 06.38.02.12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst.

06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)
På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved akt. 218 af 31. maj 1995,

ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslånsgæld til Danmark. Fra
og med 2012 indtægtsføres afdragene under § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til
udviklingslande vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillin-
gen. Tilsvarende vil mindre indtægter betyde en nedsættelse af ud-
giftsbevillingen.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 0,4 12,5 16,0 19,4 22,9 26,4 35,5
Indtægtsbevilling ......................................... 51,6 52,1 84,6 85,2 79,3 70,2 50,6

12. Afskrivning af lån
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

13. Nedskrivning af lån
Indtægt ................................................ - 0,0 - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - 0,0 - - - - -

14. Gældslettelse til udviklingslan-
 dene

Udgift ................................................... 0,4 12,6 16,0 19,4 22,9 26,4 35,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,4 12,6 16,0 19,4 22,9 26,4 35,5

15. Afdrag på statslån til udviklings-
 lande

Indtægt ................................................ 51,6 52,1 84,6 85,2 79,3 70,2 50,6
55. Statslige udlån, afgang .................. 51,6 52,1 84,6 85,2 79,3 70,2 50,6

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2
I alt .................................................................................................................................. 1,2

14. Gældslettelse til udviklingslandene
Gældslettelsen gives til fattige, højtforgældede lande på deres gæld til den danske stat (Eks-

port Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved re-
duktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt,
at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordi-
nationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld skal behandles i henhold til det ud-
videde initiativ for højtforgældede fattige lande (The Enhanced Heavily Indebted Poor Countries
(HIPC) Initiative), er forudsat, at hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. Lån til Viet-
nam, hvortil der ydes rentesubsidier, forventes endeligt afviklet i 2017. Herefter udestår i op-
følgning på Paris-klubbens aftale med Cuba i 2015 eftergivelse af renter i takt med, at hoved-
stolen på eksportkreditter indfries over en 18-årig periode 2016-2033 samt eventuelle nye gæld-
lettelsesaftaler vedrørende eksportkreditter, der måtte blive indgået i regi af Paris-klubben.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Afdrag på statslån til udviklingslande
Indtægter på nærværende konto vedrører afdrag på tidligere ydede statslån til udviklingslan-

dene. Kontoen optrådte første gang på finansloven for 2012. Indtægten har til og med finansloven
for 2011 været opført under § 07.13.35.10. Afdrag og indfrielser. Indtægten er behæftet med stor
usikkerhed, da det beror på et skøn af, hvilke lande der i perioden vil komme i restance med af-
drag, hvilke lande der vil betale tidligere restancer, hvilke lande der som led i internationale
gældsdrøftelser forventes at få omlagt deres betalinger, samt hvilke lande der i forhold til ret-
ningslinjerne i akt. 218 af 31. maj 1995 vil få eftergivet statslånsgæld. Eventuelle mer- eller
mindreudgifter optages direkte på regnskabet.
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06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur,

Institut for Menneskerettigheder, den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige
indsatser vedrørende stabilisering og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og men-
neskerettigheder.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 518,7 425,5 632,1 727,4 672,9 682,2 634,2

10. Styrkelse af indsatser i nærom-
 råder

Udgift ................................................... -8,9 -6,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -8,9 -6,2 - - - - -

20. Bilateral regionalbistand
Udgift ................................................... -3,8 -3,8 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -3,8 -3,8 - - - - -

30. Projekter til støtte for demokrati
 og menneskerettigheder

Udgift ................................................... -1,0 -1,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -1,0 -1,3 - - - - -

40. DIGNITY - Dansk Institut mod
 Tortur

Udgift ................................................... 48,0 42,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 48,0 42,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

50. Det Arabiske Initiativ
Udgift ................................................... -5,3 -1,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -5,3 -1,1 - - - - -

60. Stabilisering og konfliktforebyg-
 gelse

Udgift ................................................... 47,6 92,5 111,2 65,0 65,0 65,0 65,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 47,6 92,5 111,2 65,0 65,0 65,0 65,0

70. Demokrati og menneskerettighe-
 der

Udgift ................................................... 88,4 54,3 166,7 260,2 205,7 215,0 167,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 88,4 54,3 166,7 260,2 205,7 215,0 167,0

80. Freds- og Stabiliseringsfonden
Udgift ................................................... 324,4 222,8 277,0 325,0 325,0 325,0 325,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 324,4 222,8 277,0 325,0 325,0 325,0 325,0

90. Institut for Menneskerettigheder
 (IMR)

Udgift ................................................... 29,2 26,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 29,2 26,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

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

40. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur
Der ydes et generelt bidrag til DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur. Støtten til DIGNITY

bidrager til at opfylde FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Bidraget
vil især blive anvendt til to hovedformål: i) projekter i udviklingslande, herunder forebyggelse,
projekt- og programrelateret oplysning og fortalervirksomhed og ii) forskning i tortur og organi-
seret vold med relevans for forholdene i udviklingslandene, herunder internationalt oplysnings-
arbejde.

DIGNITY er hjemmehørende i Danmark, men arbejdet for en verden uden tortur er global.
Målet er at lindre den menneskelige lidelse efter tortur, at forebygge tortur og at være en global
drivkraft i udviklingen af ny viden om tortur og dens følger.

Arbejdet er organiseret indenfor tre temaer: i) rehabilitering, ii) forebyggelse af tortur i
fængsler og iii) forebyggelse af tortur og organiseret vold i større byområder. Der lægges stor
vægt på at styrke koblingen mellem DIGNITY's forskningsindsats og aktiviteterne i udviklings-
landene. Der afsættes i 2018 et bidrag på 48 mio. kr.

50. Det Arabiske Initiativ
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til Det Arabiske Initiativ. Som led i om-

strukturering af Det Arabiske Initiativ blev kontoen nedlagt fra 2014 og udgifterne afholdes under
§ 06.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse
På rammen afsættes midler til prioriterede indsatser inden for konfliktforebyggelse, stabili-

sering og fredsopbygning. Rammen bidrager bl.a. til opfyldelse af FN's verdensmål 16 (Fred,
retfærdighed og stærke institutioner). Der afsættes i 2018 30 mio. kr. til civile udsendelser via
Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) til prioriterede lande og regioner, hvor Danmark bi-
drager samtænkt. Der afsættes yderligere 20 mio. kr. til en pulje for stabilisering og konfliktfo-
rebyggelse. Endvidere afsættes 15 mio. kr. i 2018 til OSCEs særlige monitoreringsmission til
Ukraine. Under kontoen afholdtes til og med 2017 udgifter til migrationsindsatser. Fra 2018 af-
holdes disse udgifter under § 06.32.10 Migration.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Freds- og Stabiliseringsberedskabet .......... 30 30 30 30 30
Pulje til stabilisering og konfliktforebyggelse 20 20 20 20 20
Migrationsindsatser .................................... 50
Andre indsatser .......................................... 11,2
OSCE monitoreringsmission Ukraine ....... 15 15 15 15

I alt ............................................................ 111,2 65 65 65 65
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70. Demokrati og menneskerettigheder
Over kontoen støttes konkrete landeindsatser samt regionale og globale tværgående indsatser,

der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring
af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder
også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskerettigheder
samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk, unge og medier. Bidrag ydes
på ad hoc basis til statslige partnere og i form af et eller flerårige aftaler med organisationer.

Der er fra dansk side bl.a. etableret et samarbejde med International Work Group for Indi-
genous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), den
danske ombudsmandsinstitution samt Institut for Flerpartisamarbejde. Desuden støttes internatio-
nale organisationer, der arbejder med fremme af transparens og bekæmpelse af korruption mv.
Støtten til FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) afholdes også over nærvæ-
rende konto. Danmark ønsker at styrke FN's arbejde for at fremme menneskerettigheder og
planlægger i 2018 at øge bidraget til OHCHR fra 30 mio. kr. til 60 mio. kr. Ud af bidraget på
60 mio. kr. ydes 5 mio. kr. specifikt til FN's Fond for Torturofre (United Nations Fund for Vic-
tims of Torture), der henhører under OHCHR, ligesom 28 mio. kr. ydes blødt øremærket til ind-
satser alene i udviklingslande.

Som led i udmøntningen af den udviklingspolitiske og humanitære strategis fokus på national
ressourcemobilisering, herunder gennem en styrkelse af landenes skattesystemer, afsættes 35 mio.
kr. i 2018. Indsatserne vil bl.a. omfatte et større bidrag til kapacitets- og institutionsopbygnings-
indsatser indenfor rammerne af IMF's arbejde med national ressourcemobilisering i udvalgte
danske prioritetslande og vil foregå i tæt samarbejde med Skatteministeriet, SKAT, andre donorer
og multilaterale institutioner, herunder hvor relevant, med inddragelse af danske eksperter in-
denfor skatteområdet. Hertil kommer målrettede indsatser til kapacitetsopbygning i samarbejde
med Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Givet det forøgede strategiske fokus på unge afsættes desuden 10 mio. kr. til at styrke unges
deltagelse og indflydelse i samfundet.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

80. Freds- og Stabiliseringsfonden
Over Freds- og Stabiliseringsfonden støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der under-

støtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i kryds-
feltet mellem sikkerhed og udvikling. Kontoen bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål 16
(Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Der er især fokus på Mellemøsten og Nordafrika,
Afrikas Horn, Sahelregionen, Afghanistan-regionen samt Østeuropa. Endvidere støttes tematiske
prioriteter såsom bekæmpelse af voldelig ekstremisme, sikkerheds- og retssektorindsatser, direkte
stabiliserende indsatser og maritim sikkerhed. Der er desuden afsat midler til kriserespons/reserve,
såsom i Libyen, hvilket muliggør fleksibel og hurtig handling i krisesituationer og ved andre
pludseligt opståede muligheder. Bidrag afholdt over nærværende konto rapporteres som udvik-
lingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

IWGIA ....................................................... 50 33,3 50
IRCT ........................................................... 27
Ombudsmanden ......................................... 2,7
Institut for flerpartisamarbejde.................. 3 30 30 30 30
OHCHR ...................................................... 30 60 60 60 60
Skat og udvikling....................................... 12 35 35 35 35
Ungeindsatser ............................................. 10 10 10 10
Andre indsatser .......................................... 71,7 91,9 41 30 32

I alt ............................................................ 166,7 260,2 205,7 215 167
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Forebyggelse af voldelig ekstremisme: Der gennemføres målrettede indsatser under Pro-
grammet for Forebyggelse af Voldelig Ekstremisme, der har til formål at opbygge lokal og regi-
onal kapacitet til at imødegå truslen fra terrorisme, terrorfinansiering og terrorpropaganda i ud-
valgte lande i Mellemøsten og evt. Afrika, hvor terrorisme og voldelig ekstremisme truer national,
regional eller global stabilitet og sikkerhed. Programmet forventes forlænget til udgangen af 2018.
I 2018 planlægges et tilsagn på 15 mio. kr. Indsatsen skal bl.a. ses som bidrag til den globale
koalition til bekæmpelse af ISIL.

Syrien/Irak/regionalt: Der planlægges afgivet tilsagn for 110 mio. kr. inden for rammerne
af et flerårigt regionalt stabiliseringsprogram for Syrien og Irak i 2018. Programmet vil bl.a.
omfatte stabiliseringsindsatser, støtte til civilsamfundet og fremme af menneskerettigheder i Sy-
rien. I Irak forventes programmet bl.a. at fokusere på stabilisering, bidrag til sikkerhedssekto-
rudvikling og minerydning. Stabiliseringsprogrammet skal ses som en samtænkt del af den sam-
lede danske indsats i regionen.

Afrikas Horn: Nuværende Freds- og Stabiliseringsprogram for Afrikas Horn forlænges til
medio 2018, hvorefter et nyt flerårigt Freds- og Stabiliseringsprogram målrettet Afrikas Horn
forventes godkendt. Under det nye program planlægges afgivet tilsagn for 50 mio. kr. i 2018.
Programmet forventes at have et regionalt fokus på stabiliseringsindsatser, herunder fredsbeva-
rende kapacitetsopbygning i regionen, bekæmpelse af voldelig ekstremisme og terrorisme og be-
kæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet både til lands og til vands, herunder
fortsat bekæmpelse af maritim kriminalitet. Stabiliseringsprogrammet skal ses som en samtænkt
del af den samlede danske indsats i regionen, især i prioritetslandene Somalia, Kenya og Etiopien.

Sahel: Nuværende Freds- og Stabiliseringsprogram for Sahelregionen forlænges til 2018,
hvorefter et nyt flerårigt Freds- og Stabiliseringsprogram målrettet Sahelregionen forventes god-
kendt. Under det nye program målrettet Sahelregionen planlægges afgivet tilsagn for 30 mio. kr.
i 2018. Programmet forventes at have et regionalt fokus på bekæmpelse af voldelig ekstremisme
og terrorisme samt bekæmpelse af organiseret kriminalitet og kan desuden bidrage til at forebygge
irregulær migration med et regionalt perspektiv. Programmet dækker hovedsageligt prioritetslan-
dene Mali, Burkina Faso samt Niger og skal ses som en samtænkt del af den samlede danske
indsats i regionen.

Afghanistan: Der er afsat 80 mio. kr. i 2018 til Afghanistan, som går til opbygningen af det
afghanske nationale politi, der skal bidrage til at styrke den civile kapacitet til at varetage landets
stabilitet og fremme befolkningens retssikkerhed. Indsatsen finansieret over Freds- og Stabilise-
ringsfonden skal bl.a. ses i sammenhæng med det samlede danske engagement i Afghanistan.

Østeuropa: Der planlægges afgivet tilsagn for 10 mio. kr. i 2018 til stabiliseringsindsatser i
Østeuropa med særlig fokus på Ukraine.

Udover midler finansieret over udviklingsbistanden tilgår midler fra § 06.11.15.40. Freds-
og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand). Herudover forventes et årligt bidrag fra For-
svarsministeriet, der afhænger af det nye Forsvarsforlig. Med henblik på at sikre en koordineret
anvendelse af bevillingen forventes en fortsættelse af den tværministerielle samtænkningsstruktur
med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet,
hvor den konkrete anvendelse af midlerne fastlægges.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Forebyggelse af voldelig ekstremisme...... 10 15 15 15 15
Syrien/Irak/regionalt .................................. 100 110 110 110 110
Afrikas Horn .............................................. 53 50 50 50 50
Sahel ........................................................... 5 30 30 30 30
Afghanistan ................................................ 80 80 80 80
Østeuropa ................................................... 10 10 10 10
Kriserespons/reserve .................................. 46 30 30 30 30
Afghanistan-Pakistan ................................. 63
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90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Der ydes et generelt bidrag til Institut for Menneskerettigheder (IMR) i form af en ramme-

institutionsaftale til at gennemføre instituttets internationale strategi i overensstemmelse med de
danske udviklingspolitiske målsætninger. Støtten til IMR bidrager til at opfylde FN's verdensmål
- særligt mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner).

Med udgangspunkt i instituttets status som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitu-
tion, har IMRs internationale arbejde til formål at bidrage til udviklingen af effektive nationale
og internationale menneskerettighedssystemer, der beskytter og fremmer menneskerettigheder.

Rammeaftalen vil bidrage til at realisere IMRs internationale strategi, der blev revideret i
2016 og har fire strategiske fokusområder: i) samarbejde med nationale statslige institutioner med
et menneskerettighedsmandat med henblik på at udvikle kapacitet og ekspertise til at fremme
forbedringer af og respekten for menneskerettighederne, ii) samarbejde med internationale og
regionale menneskerettighedsaktører med henblik på at styrke normer og strukturer for det inter-
nationale menneskerettighedssystem, herunder med fokus på koblingen mellem menneskerettig-
heder og bæredygtig udvikling samt menneskerettigheder og erhvervsliv, iii) videreudvikle den
forsknings- og erfaringsbaserede menneskerettighedsekspertise, internationale alliance-dannelse
og lokal tilstedeværelse og iv) maksimere resultater via strategiske partnerskaber og dokumenta-
tion af resultater. For yderligere oplysninger om instituttet henvises til instituttets hjemmeside:
www.humanrights.dk.

Der planlægges i 2018 afgivet tilsagn på 29,2 mio. kr. til IMR.

06.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) 2017-2021 er en ny fase af Det Arabiske Initi-

ativ. Programmet fokuserer på Mellemøsten og Nordafrika (MENA) og er en integreret del af
dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Formålet er at støtte ansvarlig regeringsførelse, menneske-
rettigheder, ligestilling og medier samt økonomiske muligheder med et særligt fokus på unge og
kvinder. De fire fokuslande for DAPP er Marokko, Tunesien, Jordan og Egypten. Verdensmål 5
(Ligestilling mellem kønnene), 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), 16 (Fred, retfærdighed
og stærke institutioner) og 17 (Partnerskab for handling) er vigtige elementer i DAPP. DAPP
udmøntes primært gennem strategiske partnerskabsaftaler mellem danske organisationer og lokale
organisationer i MENA-landene.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 210,1 170,2 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

10. Dansk-arabiske partnerskabsafta-
 ler

Udgift ................................................... 86,0 137,9 160,0 155,0 155,0 155,0 155,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 86,0 137,9 160,0 155,0 155,0 155,0 155,0

20. Øvrige indsatser
Udgift ................................................... 124,1 32,3 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 124,1 32,3 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0

I alt ............................................................ 277 325 325 325 325

http://www.humanrights.dk.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,7
I alt .................................................................................................................................. 5,7

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler
I programperioden 2017-2021 er der udvalgt fem danske strategiske partnere på baggrund

af et offentligt EU-udbud med fri konkurrence. De valgte partnere er DIGNITY - Dansk Institut
mod Tortur (i konsortium med Institut for Menneskerettigheder, Euromed Rights, Euro-Mediter-
ranean Foundation for Support for Human Rights Defenders og Danmission), International Media
Support, KVINFO (i samarbejde med Kvinderådet, Danner, Sex og Samfund og Landsforeningen
for bøsser, lesbiske, transeksuelle og transpersoner), Ulandssekretariatet (i konsortium med Dansk
Industri) og Oxfam IBIS. Et enkelt engagement varetages af Den afrikanske Udviklingsbank. Fra
2018 vil programmets reservepulje på 5 mio. kr. være placeret på 06.32.09.20 Øvrige indsatser.
Der vil blive indgået femårige strategiske partnerskabsaftaler betinget af årlige bevillinger på fi-
nansloven.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

20. Øvrige indsatser
Der vil i perioden 2017-2021 afsættes en ramme på 45 mio. kr. for øvrige indsatser under

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP), der understøtter DAPP's målsætninger, men ikke
er omfattet af de strategiske partnerskabsaftaler. Det omfatter støtte til en særlig ungepulje til
fremme af unge inden for demokrati, kultur og sport. Hertil kommer støtte til Dansk-Egyptisk
Dialog Institut i Kairo til fremme af dansk-arabisk dialog og samarbejde. Endvidere fortsættes
samarbejdet med EU gennem sekundering af danske eksperter til EU-missionerne i de fire fo-
kuslande. Herudover omfatter kontoen støtte til rådgiverkontorer i Jordan og Tunesien, der råd-
giver DAPP partnerne, støtter deres aktiviteter og identificerer reformåbninger i regionen. Endelig
har programmet en kommunikationsenhed placeret i DIIS (Dansk Institut for Internationale Stu-
dier).

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes bidrag til forebyggelse af irregulær migration bl.a. gennem

styrkelse af indsatser indenfor forbedring af lokale levevilkår og kapacitetsopbygning. Bidragene
udmøntes gennem indsatser i samarbejde med bl.a. EU, FN og lokale aktører. Nogle indsatser
er nye, mens andre tidligere blev finansieret under § 06.36.06.24 Øvrige multilaterale bidrag og
§ 06.32.08.60 Stabilisering og konfliktforebyggelse.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

DIGNITY Dansk Institut mod Tortur....... 40 40 40 40
International Media Support...................... 25 25 25 25
KVINFO ..................................................... 25 25 25 25
Ulandssekretariatet LO/FTF ...................... 15 15 15 15
Oxfam IBIS................................................ 35 35 35 35
Den afrikanske Udviklingsbank ................ 15 15 15 15
Partnerskabsaftaler ..................................... 160

I alt ............................................................ 160 155 155 155 155
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 450,0 150,0 150,0 150,0

12. EU's Tyrkietfacilitet
Udgift ................................................... - - - 300,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 300,0 - - -

13. Migration og udsendelse
Udgift ................................................... - - - 125,0 125,0 125,0 125,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 125,0 125,0 125,0 125,0

14. International Organisation for
 Migration (IOM)

Udgift ................................................... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 25,0 25,0 25,0 25,0

12. EU's Tyrkietfacilitet
Tilsagnet udgør Danmarks andel af genopfyldningen af EU Faciliteten for Flygtninge i Tyr-

kiet, som blev etableret i 2016. Det overordnede formål med faciliteten er at støtte håndtering af
det store antal asylansøgere og flygtninge fra Syrien, der opholder sig i Tyrkiet. Midlerne an-
vendes til nærområdeindsatser målrettet flygtninges umiddelbare behov og til de tyrkiske myn-
digheders og værtssamfunds håndtering heraf for derved at begrænse tilstrømningen til EU. EU-
Kommissionen vil være ansvarlig for at forvalte bidraget til faciliteten i overensstemmelse med
gældende regler og procedurer. Genopfyldningen udmønter EU-Tyrkiet erklæringen på stats- og
regeringschefsniveau af 16. marts 2016 om at mobilisere 3 mia. euro til Faciliteten for Flygtninge
i Tyrkiet i 2018 under forudsætning af, at Tyrkiet lever op til sine forpligtelser (fortsat op-
bremsning af den uregelmæssige migration mod EU). I 2018 planlægges et tilsagn på 300 mio.
kr. svarende til Danmarks andel heraf.

13. Migration og udsendelse
Der afsættes 50 mio. kr. til migrationsindsatser, der vil indeholde tiltag for at imødegå de

grundlæggende årsager til migration såsom fattigdom, ligestilling, vækst og beskæftigelse, ud-
dannelse, retfærdighed, styrket beskyttelse, bekæmpelse af menneskesmugling samt iværksættelse
af oplysningskampagner.

Der afsættes 75 mio. kr. til indsatser af relevans for udsendelse til udviklingslande, hvortil
Danmark har personer i udsendelsesposition. Nogle aktiviteter vil være direkte møntet på for-
bedring af modtagerlandets mulighed for håndtering af migrationsudfordringer og tilbagetagelse
af egne statsborgere, og andre vil, på baggrund af en dialog om modtagerlandets behov, være
møntet på projekter, som ikke direkte understøtter migrationshåndtering, men hvor støtten fra
Danmark indgår som led i et samarbejde om tilbagetagelse af egne statsborgere. Der kan blandt
andet blive tale om kapacitetsopbygning af myndigheder indenfor migrationshåndtering og til-
bagetagelse, støtte til erhvervsuddannelser samt etablering af modtagelses- og reintegrationspro-
grammer. Aktiviteter vil kunne støttes under forudsætning om fremdrift i samarbejdet med lan-
dene om tilbagetagelse og med henblik på at fremme økonomisk udvikling og velfærd for ud-
viklingslande.

Begge typer indsatser vil blive iværksat såvel bilateralt som i samarbejde med EU og de
multilaterale organisationer samt med civilsamfundsaktører.

| I forbindelse med ændringsforslagene er anmærkningsteksten tilpasset således at tildelingen
| af modtagelses- og reintegrationsprogrammer kan ske i samarbejde med udlændingemyndighe-
| derne.

Kontoen er en rammebevilling.



§ 06.32.10.13. 95

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

14. International Organisation for Migration (IOM)
International Organisation for Migration (IOM), der er den førende mellemstatslige organi-

sation på migrationsområdet, har til opgave at sikre velordnet migration globalt, at fremme in-
ternationalt samarbejde på migrationsområdet og at yde humanitær bistand til migranter i nød.
IOM opnåede i september 2016 status som 'related agency' i forhold til FN, hvilket kun yderligere
styrker det tætte samarbejde mellem IOM og resten af FN-systemet på migrationsområdet.

IOM har en nøglerolle på området for menneskelig mobilitet, herunder beskyttelse af mi-
granter og fordrevne personer såvel i migrationssammenhæng som i forhold til genbosættelse,
frivillig tilbagevenden og reintegration samt assistance i forhold til praktiske løsninger på mi-
grationsudfordringerne. IOM kan ligeledes spille en afgørende rolle i forhold til håndtering af
blandede migrationsstrømme, fra f.eks. Libyen mod Europa og langvarige løsninger generelt på
migrationsområdet. Dermed bidrager IOM i stigende grad til implementeringen af de fire mål i
Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi ved bl.a. at medvirke til at forebygge irre-
gulær migration. IOM har kontorer i over 100 lande, og indsatsen er hovedsageligt finansieret
via støtte til konkrete projekter. IOM har et stærkt ønske om fremover at opnå en større grad af
ikke-øremærket finansiering, hvilket vil øge organisationens fleksibilitet og evne til hurtigt at
reagere på nye migrationsudfordringer. Der afsættes fremover et årligt kernebidrag til IOM på
25 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. afsættes som et tematisk bidrag i overensstemmelse med målet
i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi om at forebygge irregulær migration,
fremme tilbagetagelser og kapacitetsopbygge nationale myndigheder i forhold til at håndtere og
skabe mere sikker migration.

06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
I 2017 blev en femårig strategisk ramme for det danske Naboskabsprogram godkendt sammen

med udmøntningen i to landeprogrammer i Ukraine og Georgien. Rammens to overordnede for-
mål er: i) fremme af menneskerettigheder og demokratisering og ii) styrkelse af bæredygtig og
inklusiv økonomisk udvikling. Rammen og programmerne tager udgangspunkt i erfaringer fra
tidligere indsatser i regionen, den udviklingspolitiske og humanitære strategi samt FN's verdens-
mål. Særligt mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 8 (Anstændige
jobs og økonomisk vækst) samt mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) har været
pejlemærker for den strategiske ramme og programmerne. Unges rolle i demokratisering og
økonomiske vækst er ligeledes blevet prioriteret. Programmerne er også blevet identificeret i tæt
samarbejde med prioritetslandene, deres udviklingsstrategier og EU-tilnærmelse.

Naboskabsprogrammet gennemføres igennem længerevarende og større programmer i tæt
samarbejde med nationale myndigheder og organisationer samt andre donorer.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Migrationsindsatser .................................... 50 50 50 50
Udsendelsesindsatser ................................. 75 75 75 75

I alt ............................................................ 125 125 125 125
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 211,9 99,7 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0

10. Programindsatser
Udgift ................................................... 161,8 60,0 130,0 140,0 140,0 140,0 140,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 161,8 60,0 130,0 140,0 140,0 140,0 140,0

20. Øvrige indsatser
Udgift ................................................... 50,1 39,7 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 50,1 39,7 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 33,4
I alt .................................................................................................................................. 33,4

10. Programindsatser
Menneskerettigheder og demokratisering i Ukraine og Georgien: Der planlægges i 2018 et

samlet tilsagn på 54 mio. kr. til fortsat styrkelse af menneskerettigheder og demokrati i begge
lande. Programmet i Georgien vil støtte indsatser inden for decentralisering og styrkelse af men-
neskerettighedsinstitutionerne, mens programmet i Ukraine vil fremme ligestilling i reformpro-
cessen samt støtte indsatser mod kønsbaseret vold. Programmet vil i særlig grad understøtte FN's
verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og
mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner).

Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling i Ukraine og Georgien: Der planlægges i 2018
et samlet tilsagn på 85 mio. kr. med det formål at fremme bæredygtige og effektive energiinve-
steringer i begge lande gennem Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) samt støtte gennem
et myndighedssamarbejde til politikudvikling på energiområdet. Programmet vil bidrage særligt
til FN's verdensmål 7 (Bæredygtig energi) og 8 (Anstændige jobs og økonomisk udvikling).

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.12 Tilsagn inkluderer tilbageførsler af tilsagn fra de nedlagte konti §
06.11.19.10. Almindelig virksomhed, § 06.11.19.15. Freds- og stabi-
litetsfremmende indsatser på Balkan, § 06.11.19.20. Demokratifonden,
§ 06.11.19.25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder
Østersøregionen, § 06.11.19.30. Naboskabsindsatser i lande, der er
omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand
og § 06.11.19.40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af
OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.

BV 2.10.5 Af kontoen kan der, med henblik på bistandsrelevante indsatser i for-
hold til EU's naboer mod øst og sydøst, afholdes udgifter til sekunde-
ring af eksperter og rådgivere i bl.a. internationale organisationer og
centrale offentlige institutioner.
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Endeligt vil der årligt blive afsat 1 mio. kr. til teknisk bistand, monitorering samt til kom-
munikationsinitiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

20. Øvrige indsatser
Udover de større programindsatser vil det fortsat have dansk prioritet at sekundere danskere

til bl.a. OSCE's særlige monitoreringsmission i Ukraine samt EU's delegationer i regionen. Se-
kundering vil følge de overordnede geografiske, tematiske og/eller politiske prioriteter.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
Dette aktivitetsområde omfatter den del af det bilaterale udviklingssamarbejde, der ydes for-

trinsvis gennem danske civilsamfundsorganisationer.
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-

heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)

Under denne konto afholdes udgifter til at styrke civilsamfundet i udviklingslandene som led
i gennemførelsen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Det overordnede mål
er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund gennem en bred
vifte af støttemuligheder, der bidrager til at skabe varige forandringer i udviklingslandene og
styrker det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet. Det omfatter indsatser rettet mod
rammebetingelserne for civilsamfundets arbejde, fattigdomsbekæmpelse gennem en rettigheds-
baseret tilgang samt behovet for at sikre en tættere kobling mellem humanitære indsatser og det
langsigtede udviklingsarbejde i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund.
Over kontoen ydes endvidere støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne
støtte kan ikke overstige 2 pct. af de bevilligede program- og projektudgifter. For indeværende
konto vil der kunne ske ændringer i fordelingen på underkonti ifm. ændringsforslagene.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Menneskerettigheder og demokratisering i Ukraine 
og Georgien ............................................... 54 30 100 59
Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling i
Ukraine og Georgien ................................. 85 109 39 80
Teknisk bistand, monitorering samt
kommunikationsinitiativer ......................... 1 1 1 1
Demokrati og menneskerettigheder........... 90
Bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst 40

I alt ............................................................ 130 140 140 140 140
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 1.050,7 753,9 740,2 935,0 935,0 935,0 935,0

10. Strategiske Partnerskaber
Udgift ................................................... 808,0 595,6 537,9 661,0 664,0 664,0 664,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 808,0 595,6 537,9 661,0 664,0 664,0 664,0

11. Strategiske Initiativer
Udgift ................................................... -0,4 0,9 20,0 14,6 11,6 11,6 11,6
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,4 0,9 20,0 14,6 11,6 11,6 11,6

12. Puljeordninger og netværk
Udgift ................................................... 243,1 157,4 182,3 259,4 259,4 259,4 259,4
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 243,1 157,4 182,3 259,4 259,4 259,4 259,4

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. Strategiske Partnerskaber
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 59,6 mio. kr. som følge af
| resultatet af den åbne ansøgningsrunde blandt danske civilsamfundsorganisationer der blev af-
| sluttet i juli 2017. Nedjusteringen består af to modsatrettede justeringer. Som følge af resultatet
| af ansøgningsrunden overføres 65 mio. kr. fra nærværende konto til § 06.38.02.20 Arbejdsmar-
| keder og rammebetingelser med henblik på indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale med ar-
| bejdsmarkedsorganisationer. Derudover tilføres nærværende konto 5,4 mio. kr. fra § 06.33.01.11
| Strategiske Initiativer for at tilvejebringe finansiering af de strategiske partnerskabsaftaler.
| Over kontoen finansieres tilskud til strategiske partnere blandt danske civilsamfundsorgani-
| sationer, som afløser de tidligere rammeaftaler, der blev opsagt med udgangen af 2017. De stra-
| tegiske partnere for perioden 2018-2021 er udvalgt igennem en åben ansøgningsrunde i 2017, der
| også omfattede midler under § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser og §
| 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer. Organisationer, der ikke opnåede til-
| skud i forbindelse med ansøgningsrunden, vil i stedet kunne søge midler hos puljeorganisationer,
| herunder en styrket programmodalitet hos Civilsamfund i Udvikling (CISU). Til det formål er
| der i 2018 blevet overført midler til CISUs bevilling under § 06.33.01.12. Puljeordninger og
| netværk.
| Tidskuddene giver de strategiske partnere mulighed for at planlægge og gennemføre langsigtede
| indsatser i samarbejde med deres partnere i udviklingslandene i overensstemmelse med danske
| udviklingspolitiske og humanitære prioriteter. Det omfatter rettighedsbaserede indsatser i form
| af kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed og strategiske serviceydelser. Målet er generelt at
| bidrage til udviklingen af et stærkt, mangfoldigt civilsamfund, som kan fremme realiseringen af
| FN's verdensmål, med særligt fokus på de mest fattige, marginaliserede og sårbare grupper. De
| strategiske partnere vil kunne anvende dele af tilskuddet til samfinansiering, herunder fra EU.
| Derudover vil der kunne afsættes op til 10 pct. af bevillingen til at fremme innovation og nye
| former for partnerskaber.
| Tilskuddet til de strategiske partnere er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvali-
| tetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes generelle kapacitet og evne til bl.a.
| at levere og dokumentere resultater i samarbejde med deres partnere på landeniveau. Egenfinan-
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| sieringskravet er 20 pct. af det samlede tilskud til den pågældende strategiske partners program-
| og projektaktiviteter under bevillingen. Minimum 5 pct. af tilskuddet skal udgøres af bidrag fra
| likvide midler rejst i Danmark og anvendes inden for partnerskabets program- og projektaktivi-
| teter. Den resterende egenfinansiering kan udgøres af midler fra andre donorer eller fra organi-
| sationernes internationale alliancepartnere. Rammerne for den enkelte organisations anvendelse
| af bevillingen justeres under årlige konsultationer på baggrund af organisationens resultatberet-
| ning, strategi samt budgetter for det kommende år.
| Som resultat af den åbne ansøgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske partnere:
| Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, Oxfam IBIS, Røde Kors
| Danmark, Red Barnet, CARE Danmark, ADRA Danmark, Caritas Danmark, Danmission, Sex
| og Samfund, WWF Verdensnaturfonden, BØRNEfonden, Dansk Flygtningehjælp, International
| Media Support og Plan Danmark. Partnerskabet med konsortiet bestående af 3F, Dansk Industri
| og Ulandssekretariatet finansieres over § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser.
| Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid Danmark(MS/AA DK) er en del af alliancen ActionAid
| International og har som mål at fremme en retfærdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker
| lever i frihed og værdighed uden fattigdom og undertrykkelse. MS/AA DK's udviklingsarbejde
| har fokus på at organisere og styrke civilsamfundets deltagelse og råderum, med særlig fokus på
| unge og sociale bevægelser.
| Folkekirkens Nødhjælp har som mål at hjælpe undertrykte og svage befolkningsgrupper samt
| at styrke deres muligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres margi-
| nalisering. Dette sker gennem langsigtet udviklingsbistand, humanitær nødhjælp og information
| om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Centralasi-
| en. Folkekirkens Nødhjælp arbejder gennem Action by Churches Together og i partnerskab med
| lokale kirkelige foreninger og civilsamfundsorganisationer.
| Oxfam IBIS har som mål gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed at styrke civil-
| samfundene i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders,
| børn og unges lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam IBIS er medlem af
| den internationale Oxfam-konføderation, der arbejder med humanitære indsatser og langsigtet
| udvikling i mere end 90 lande.
| Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors og Halvmåne-selskabers
| kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå ka-
| tastrofer og andre omvæltninger. Dette sker gennem længerevarende partnerskaber, primært inden
| for sundhed og katastrofeforebyggelse. Røde Kors' partnerskaber fokuseres særligt i fattige lande
| med højt sårbarhedsniveau. Røde Kors i Danmark er en del af den verdensomspændende Røde
| Kors bevægelse.
| Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder
| for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Ret-
| tigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser og langsigtet udviklingssamarbejde. Red
| Barnet er medlem af den internationale sammenslutning Save the Children, der er en af verdens
| største børnerettighedsorganisationer.
| CARE Danmark har som overordnet mål at sikre opfyldelsen af menneskeretten til mad for
| fattige og marginaliserede mennesker, med et særligt fokus på kvinder og etniske minoriteter.
| Det sker først og fremmest ved at styrke civilsamfundsorganisationer, der kæmper for disse
| menneskers rettigheder. CARE Danmark sætter også ind før og efter klima-relaterede kriser med
| langsigtet katastrofeforebyggelse.
| ADRA Danmark har som mål at udvikle et stærkt civilsamfund. Dette sker gennem mobili-
| sering samt kapacitetsudvikling af partnere og målgrupper med henblik på rettighedsbaseret for-
| talervirksomhed, primært med afsæt i problemstillinger inden for sundhed, uddannelse og land-
| brug og med særligt fokus på kvinder, unge og marginaliserede grupper. ADRA Danmark er en
| del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.
| Caritas Danmark har som mål for udviklingsarbejdet at sætte fattige og marginaliserede
| mennesker i stand til at forbedre deres levevilkår og få indflydelse på egen fremtid. Dette sker
| gennem støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundet og til udvikling af smålandbrug. Caritas
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| Danmark arbejder på landeniveau med lokale partnere - både kirkelige og verdslige organisatio-
| ner. Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis, som er den katolske kirkes interna-
| tionale paraplyorganisation for udvikling og humanitær bistand.
| Danmission har som mål at opbygge og styrke civilsamfundet i udviklingslandene, så bor-
| gerne sættes bedre i stand til selv at forandre og præge deres lokalsamfund. Danmissions udvik-
| lingsarbejde tager udgangspunkt i at skabe dialog og fredelig sameksistens mellem mennesker
| af forskellig tro og at bekæmpe fattigdom med fokus på marginaliseredes rettigheder.
| Sex og Samfund kæmper for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og arbejder for
| at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel
| sundhed, prævention og abort. Foreningen er fortaler for alles ret til oplysninger og sundheds-
| ydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel. Sex og Samfund er medlem af International
| Planned Parenthood Federation.
| WWF Verdensnaturfonden har som mål at bidrage til udviklingen af inkluderende grønne
| økonomier, som vil reducere miljødegradering, fattigdom og ulighed. Organisationen fokuserer
| særligt på bæredygtig produktion inden for skov, fiskeri/akvakultur og energi samt på at styrke
| civilsamfundet i at påvirke og samarbejde med myndigheder og den private sektor i gennemfø-
| relsen af konkrete grønne udviklingstiltag. WWF Verdensnaturfonden arbejder på landeniveau
| primært gennem WWF International.
| BØRNEfonden arbejder med langsigtet udvikling for at skabe bedre livsvilkår for børn og
| unge i fire vestafrikanske lande. BØRNEfonden har en langsigtet tilstedeværelse i lokalsamfun-
| dene og arbejder med sundhed, uddannelse samt generelle sociale og økonomiske færdigheder,
| herunder entreprenørskab samt ungeorganisering og -deltagelse. BØRNEfonden arbejder derud-
| over aktivt med lokale partnere, forældre, landsbyboere og lokale myndigheder for at sikre bæ-
| redygtighed og lokalt ejerskab.
| Dansk Flygtningehjælp arbejder med at styrke civilsamfund, herunder diaspora, i nærområder
| til langvarige kriser og konflikter. Arbejdet har til formål at bidrage til varige løsninger for
| flygtninge og internt fordrevne ved blandt andet at styrke modstandskraft og øge kapacitet til
| fortalervirksomhed. Derudover indgår der støtte til et diasporaprogram, der sætter flygtninge og
| migranter i Danmark i stand til at styrke det lokale civilsamfund i deres hjemlande.
| International Media Support har som mål at understøtte ytringsfrihed og pressefrihed som
| essentielle elementer af en demokratisk udvikling. Organisationen arbejder i partnerskab med
| lokale organisationer for bl.a. at styrke professionel journalistik og adgang til uafhængig infor-
| mation. En væsentlig del af indsatserne finder sted i områder og regioner berørt af væbnet kon-
| flikt, humanitær katastrofe eller politisk transition.
| Plan Danmark har som mål at fremme marginaliserede og udsatte børn og unges aktive del-
| tagelse som medborgere og aktører i en række større byer i Afrika syd for Sahara. Plan Danmarks
| udviklingsarbejde er målrettet bekæmpelse af fattigdom, vold og eksklusion igennem udvikling
| af børne- og ungdomsvenlige byer. Plan Danmark er en del af Plan International, der er en af
| verdens største børneorganisationer med særligt fokus på pigers rettigheder.

| Aktivitetsoversigt: Tilsagn
| Mio. kr.

| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| MS ActionAid Danmark ...........................| 109,1| 124| 124| 124| 124
| Folkekirkens Nødhjælp..............................| 93,5| 108| 108| 108| 108
| Oxfam IBIS................................................| 88| 96| 96| 96| 96
| Dansk Røde Kors.......................................| 59,4| 68| 68| 68| 68
| Red Barnet .................................................| 40,7| 53| 53| 53| 53
| CARE Danmark.........................................| 38,6| 54| 54| 54| 54
| ADRA Danmark ........................................| 22,1| 21| 21| 21| 21
| Caritas Danmark ........................................| 21,4| 18| 18| 18| 18
| Verdens Skove ...........................................| 11,9
| Danmission .................................................| 10,3| 15| 15| 15| 15
| Sex og Samfund.........................................| 8,8| 17| 20| 20| 20
| VedvarendeEnergi ......................................| 7,4
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11. Strategiske Initiativer
Under denne konto afholdes udgifter til særlige strategiske initiativer inden for civilsam-

fundsområdet, herunder til f.eks. pilot- og udviklingsaktiviteter eller relevante internationale ini-
tiativer, samt udgifter til Børnenes U-landskalender.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 5,4 mio. kr. som følge af re-
| sultatet af den åbne ansøgningsrunde om strategiske partnerskaber blandt danske civilsamfunds-
| organisationer der blev afsluttet i juli 2017. Der overflyttes 5,4 mio. kr. fra nærværende konto til
| § 06.33.01.10 Strategiske Partnerskaber for at tilvejebringe finansiering af de strategiske part-
| nerskabsaftaler.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk
Over kontoen finansieres puljeordninger gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) og para-

plyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
(DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH), renoverings- og forsendelsesordningen, som
administreres af DMRU, samt fagligt netværksarbejde, som bl.a. administreres af Globalt Fokus.
De nævnte organisationer har beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning. Ordningerne
er baseret på aftaler med Udenrigsministeriet, der nøje stipulerer organisationernes forpligtigelse
til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af
ministeriet. Som led i udmøntning af den udviklingspolitiske og humanitære strategis målsætning
om at styrke det folkelige engagement i udviklingssamarbejdet har puljerne i 2017 gennemgået
en reform for at forenkle retningslinjer og procedurer for mindre bevillinger med henblik på at
skabe bedre ansøgningsmuligheder for en bredere kreds af organisationer og foreninger. Derud-
over gælder det for alle puljer, at det geografiske anvendelsesrum kan dække aktiviteter i alle
DAC-lande, og at FN's verdensmål indarbejdes i ansøgningsmaterialet, således at aktiviteterne
aktivt støtter op om disse.

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af ca. 290 organisationer i Danmark.
Der ydes tilskud til den rådgivning, CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisationer,
med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forberede og gennemføre konkrete udviklings-
aktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en pulje til fordeling til et
bredt udsnit af danske civilsamfundsorganisationer. Der kræves ikke medlemskab for at kunne
søge puljen. Som led i en styrkelse af CISU's programmodalitet overføres fra 2018 midler fra §
06.33.01.10. Strategiske partnerskaber. CISU har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevil-
linger over 5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. Organisationer,
der kan søge støtte gennem puljeordninger med DUF og DMRU, kan alene søge støtte hos CISU
til aktiviteter over 1 mio. kr.

Puljeordninger med paraplyorganisationer er aftaler mellem Udenrigsministeriet og hen-
holdsvis DH, DUF og DMRU om støtte til udviklingsprojekter og udsendelse af personel og fri-
villige. Udover puljeforvaltningen kan paraplyorganisationerne anvende op til 20 pct. af puljebe-
villingen til at gennemføre egne aktiviteter, der støtter op om puljernes formål og aktiviteter. DH's
tidligere rammemidler fra konto § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber er på den baggrund
overført til indeværende konto. DH har bevillingskompetence op til 5 mio. kr. Bevillinger over
5 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer. DH's medlemsorganisatio-
ner kan ikke ansøge om projekter gennem CISU. Under aftalerne med DUF og DMRU kan der
ydes støtte til medlemsorganisationernes aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere an-

| Danske Handicaporganisationer ................| 7,5
| WWF Verdensnaturfonden........................| 11,1| 15| 15| 15| 15
| Ghana Venskab..........................................| 8,1
| BØRNEfonden ...........................................| 21| 21| 21| 21
| Dansk Flygtningehjælp..............................| 15| 15| 15| 15
| International Media Support......................| 18| 18| 18| 18
| PLAN Danmark .........................................| 18| 18| 18| 18

| I alt ............................................................| 537,9| 661| 664| 664| 664
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givne retningslinjer uden yderligere anmodning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a.
til afprøvning af samarbejdsformer, pilotprojekter og andre udviklingsaktiviteter med partnere i
udviklingslande. DUF-projekterne har fokus på at styrke unges organisering og deres muligheder
for at øve indflydelse på de samfund, de indgår i. Konkret støttes partnerskaber mellem DUF's
medlemsorganisationer og organisationer i udviklingslandene ligesom DUF vil administrere et
udvidet ungedelegatprogram som led i udmøntningen af anbefalingerne fra Udenrigsministeriets
unge-review fra 2017. DMRU-projekterne giver DMRU's medlemsorganisationer mulighed for
at styrke deres partnere i Syd, så de kan indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til
at skabe varige ændringer i deres samfund, herunder styrke arbejdet for tros- og religionsfrihed
og beskyttelse af religiøse minoriteter. En del af puljeordningen med DMRU bliver desuden an-
vendt til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som
udfører opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som
ikke på anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i
henhold til særlige retningslinjer.

Renoverings- og forsendelsesordningen, der administreres af DMRU, yder støtte til private
danske organisationer og institutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr indsamlet
i Danmark til brug for partnere i udviklingslandene.

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og civilsamfundsorganisationer
engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Platformen administrerer
en netværkspulje til fremme af kapacitetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske ci-
vilsamfundsmiljø. Der kræves ikke medlemskab for at kunne søge puljen. Endvidere arbejder
platformen med at fremme en retfærdig og effektiv udviklingspolitik i EU.

Øvrigt fagligt netværksarbejde bidrager til oplysning og fortalervirksomheder inden for om-
råder som internationale klima-, miljø- og energispørgsmål på vegne af danske civilsamfundsor-
ganisationer, der er involveret i udviklingsarbejde. Ligeledes kan facilitering af øgede transpa-
renskrav til danske civilsamfundsorganisationer understøttes.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer
Dette aktivitetsområde omfatter indsatser inden for naturressourcer, energi, vand og klima-

forandringer. FN's verdensmål vil sammen med Klimaftalen fra Paris udgøre rammen om ind-
satserne. Danmark vil bistå udviklingslandene med at fremme bæredygtig vækst og fattigdoms-
reduktion. Dansk udviklingssamarbejde vil støtte overgangen til en grønnere og mere inklusiv
vækst med fokus på at afkoble vækst fra miljøforringelse og tilskynde til udbygning af infra-
struktur, der er mere bæredygtig, herunder bidrager til at imødegå klimaforandringerne. Aktivi-
tetsområdet består af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

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

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Civilsamfund i Udvikling (CISU)............. 110,6 162,5 162,5 162,5 162,5
Danske Handicaporganisationer ................ 31 43,5 43,5 43,5 43,5
Dansk Ungdoms Fællesråd........................ 12 17 17 17 17
Dansk Missionsråds udviklingsafd............ 13,3 20 20 20 20
Renoverings- og forsendelsesordningen ... 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Globalt Fokus............................................. 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Øvrigt fagligt netværksarbejde.................. 1 1 1 1

I alt ............................................................ 182,3 259,4 259,4 259,4 259,4
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06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv.
 (Reservationsbev.)

Under kontoen afholdes udgifter til indsatser, der bredt beskæftiger sig med miljø- og natur-
grundlaget for bæredygtig udvikling. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således
en bredere integreret klimaindsats i udviklingssamarbejdet generelt og vil have fokus på bl.a.
fremme af bæredygtig energi. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser,
Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder opfølgning på FN's verdens-
mål, Klimaaftalen fra Paris, Ozonfonden samt bidrag til andre internationale organisationer og
civilsamfundsorganisationer inden for bl.a. klima, energi og vand. Endelig videreføres den i 2008
oprettede Klimapulje, der udmøntes som en integreret del af den øvrige danske klima- og ener-
giindsats. Bidrag til Klimainvesteringsfonden blev tidligere afholdt over nærværende konto, men
er nu opført på § 06.38.01.11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 476,4 282,1 320,0 544,0 370,0 370,0 406,0

20. Bilaterale miljøindsatser
Udgift ................................................... -9,4 -15,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -9,4 -15,1 - - - - -

50. FN's Miljøprogram (UNEP)
Udgift ................................................... 0,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)
Udgift ................................................... - - - 150,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 150,0 - - -

70. Klimapulje
Udgift ................................................... 374,6 268,0 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 374,6 268,0 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0

80. Øvrige bidrag
Udgift ................................................... 88,9 20,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 88,9 20,2 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

90. Ozonfonden
 Udgift ................................................... 22,3 - - 24,0 - - 36,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 22,3 - - 24,0 - - 36,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,8
I alt .................................................................................................................................. 1,8
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20. Bilaterale miljøindsatser
Tilsagn til bilateral og regional miljøbistand budgetteres over § 06.32.01. Udviklingslande i

Afrika, § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika eller over § 06.34.01.80. Øvrige
miljøbidrag.

50. FN's Miljøprogram (UNEP)
FN's Miljøprogram, UNEP, som arbejder for at fremme og koordinere internationalt miljø-

samarbejde, skabe opmærksomhed om globale miljøspørgsmål samt vurdere og undersøge det
globale miljø. Danmark vil fortsat støtte op om UNEP's regelsættende og kapacitetsopbyggende
rolle i forhold til opnåelse af FN's verdensmål. Der vil fra dansk side være særlig opmærksomhed
på UNEP's aktiviteter relateret til FN's verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), mål 7 (Bæredygtig
energi), mål 13 (Klimaindsats) samt mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 3 (Sund-
hed og trivsel), herunder de sundhedsmæssige aspekter af forurening) - alle områder, hvor Dan-
mark har særlige kompetencer at bidrage med. Den danske støtte ydes med henblik på at fremme
en bæredygtig klima- og miljømæssige udvikling, der skaber muligheder for både nutidige og
fremtidige generationer. Der planlægges i 2018 et bidrag på 10 mio. kr.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)
Den Globale Miljøfacilitet (GEF), etableret i 1992, er en central finansieringsmekanisme for

en række globale miljø- og klimaaftaler. GEF repræsenterer således en unik kontinuerlig bred og
integreret tilgang til de globale udfordringer indenfor bæredygtig udvikling. Den 7. genopfyldning
bliver færdig forhandlet i 2018, og Danmark planlægger at bidrage med 150 mio. kr. GEF 7
forventes at tage udgangspunkt i verdensmålene og klimaaftalen fra Paris samt at fortsætte de
positive erfaringer med privatsektorsamarbejde f.eks. med Unilever om mere bæredygtig olie-
palmeproduktion og mobilisering af privat finansiering til løsning af miljø- og klimamæssige
udfordringer. GEF vil foruden den traditionelle gavebistand fortsat benytte kreditter, garantier
m.m. og vil søge at øge den nuværende gearing, som er på 1:6,3 (indenfor disse instrumenter).

70. Klimapulje
Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gen-

nemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de bliver bedre i stand til at
gennemføre Klimaaftalen fra Paris. Klimapuljen adresserer flere af FN's verdensmål udover mål
13 (Klimaindsats), herunder mål 7 (Bæredygtig energi), mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 1
(Afskaf fattigdom). På COP21 i Paris bekræftede de industrialiserede lande målet om at mobili-
sere 100 mia. USD om året (offentlige og private kilder) i klimafinansiering fra 2020. Klima-
puljen udgør en del af det danske bidrag til at nå dette mål. I 2018 planlægges samlede tilsagn
for 350 mio. kr. som fordeles mellem indsatser i fattige og sårbare lande blandt danske priori-
tetslande og indsatser rettet mod at nedbringe udledningen af drivhusgasser i de hastigt voksende
økonomier blandt de udviklingslande, som Danmark har et samarbejde med på energiområdet.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har initiativret over halvdelen af midlerne i Kli-
mapuljen 2018, mens Udenrigsministeriet har initiativret over den anden halvdel. Indsatser fi-
nansieret under Klimapuljen vil også komplementere indsatserne under de øvrige konti for energi
og klimaforandringer samt klimaindsatsen i udviklingsbistanden generelt. Klimapuljen forvaltes
som en integreret del af det danske udviklingssamarbejde. Udmøntning af puljen i 2018 aftales
mellem Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Energi-, Forsynings- og Kli-
maministeriet på baggrund af de udarbejdede vejledende principper for Klimapuljen.

Kontoen er en rammebevilling.
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80. Øvrige bidrag
Under kontoen afholdes pålignede bidrag til Klimakonventionen (herunder Kyoto Protokol-

len), Ørkenkonventionen og til Udenrigsministeriets andel af Danmarks medlemskab af Den In-
ternationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN). Desuden ydes bistand til indsatser, der kan
fremme virkeliggørelse af FN's verdensmål 6 (Rent vand og sanitet). Der planlægges samlet til-
sagn på kontoen på 10 mio. kr. i 2018.

Kontoen er en rammebevilling.

90. Ozonfonden
Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til Ozonfonden, en mul-

tilateral fond som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overens-
stemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Denne protokol forpligter parterne til at
udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. I 2016 vedtog parterne, at proto-
kollen fremadrettet også skal regulere udfasning af de såkaldte HFC-gasser, som er klimaskade-
lige gasser, der er blevet brugt som erstatning for de ozonnedbrydende stoffer. Montrealproto-
kollen vurderes at være en af de mest effektive internationale miljøaftaler, som har betydning for
realiseringen af en række af FN's verdensmål. Fondens midler administreres af FN's Miljøprogram
(UNEP). Gennemførelsen af de konkrete projekter foretages primært af Verdensbanken, FN's
Udviklingsprogram (UNDP) og FN's Program for industriel udvikling (UNIDO). Størrelsen af
fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Tilføjelsen af HFC-gasser til protokollen
ventes at medføre en stigning i fondens størrelse, særligt i forbindelse med senere genopfyldnin-
ger. Omfanget af stigningen er fortsat ukendt. Fonden finansieres af de industrialiserede lande
med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bidragsskala. Der planlægges i 2018 et tre-
årigt bidrag på ca. 24 mio. kr., som udbetales over tre år.

06.35. Oplysningsvirksomhed
Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til oplysnings-

virksomhed, seminarer og konferencer samt evaluering.
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-

heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til evaluering af udviklingssamarbejdet, afholdelse

af seminarer, kurser og konferencer inden for udviklingssamarbejdet og oplysningsvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5. Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at
anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen, der vedrører Danidas
Oplysningsbevilling til afholdelse af honorarer til oplysningsud-
valgets medlemmer.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 168,7 32,5 63,0 55,0 58,0 55,0 74,0

13. Oplysningsvirksomhed
Udgift ................................................... 62,8 31,9 40,0 28,0 31,0 28,0 47,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 62,8 31,9 40,0 28,0 31,0 28,0 47,0

14. Kulturelt samarbejde (CKU)
Udgift ................................................... 65,0 2,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 65,0 2,5 - - - - -

15. Udredningsvirksomhed
Udgift ................................................... -0,3 -2,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,3 -2,1 - - - - -

17. Seminarer, kurser, konferencer
 mv.

Udgift ................................................... 26,9 -12,9 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 26,9 -12,9 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0

18. Evaluering
Udgift ................................................... 14,2 13,1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 14,2 13,1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 4,5
I alt .................................................................................................................................. 4,5

13. Oplysningsvirksomhed
Over kontoen ydes tilskud til aktiviteter under Danidas Oplysningsbevilling, Danidas Rejse-

stipendieordning, Danidas egen oplysningsvirksomhed samt en særlig platform for kommunika-
tion om verdensmålene. Endvidere afholdes udgifter til Danidas magasin, Udvikling. Redak-
tionsteamet er placeret i Udenrigsministeriet. Kontoen har til formål at fremme kendskabet til
udviklingslandenes udfordringer og betydningen af dansk deltagelse i det internationale udvik-
lingssamarbejde. Kontoen har særligt fokus på FN's verdensmål. Rejsestipendieordningen støtter
rejser til eller fra et udviklingsland, der efterfølgende resulterer i en eller flere oplysningsaktivi-
teter. Danidas Oplysningsudvalg, der er nedsat i henhold til § 6 i lov nr. 555 af 18. juni 2012 om
internationalt udviklingssamarbejde, forestår sammen med Udenrigsministeriet fordeling af mid-
lerne under Danidas Oplysningsbevilling. Udvalgets medlemmer udpeges af ministeren med an-
svar for udviklingssamarbejde.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

14. Kulturelt samarbejde (CKU)
Som følge af beslutningen om at nedlægge CKU er også Kulturpuljen, hvorigennem danske

ambassader har kunnet søge om midler til kultur og dialogprojekter, bortfaldet.

15. Udredningsvirksomhed
Over kontoen blev ydet tilskud til forskningsvirksomhed af udredningsmæssig karakter, der

gennemførtes med henblik på at styrke kvaliteten af det danske udviklingssamarbejde.
Kontoen er nedlagt i 2015.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.
Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for ud-

viklingssamarbejdsområdet. Ud over tilskud til arrangementernes gennemførelse, inklusive trans-
port og overnatning i relation til aktiviteten, omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for
NGO'er m.fl. samt udgifter til oversættelse og publicering af dokumenter i relation til aktivite-
terne. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Udvik-
lingspolitisk Råd samt vederlag til Rådets medlemmer.

18. Evaluering
Over kontoen afholdes udgifter til studier og evalueringer af indsatser i udviklingslande med

det formål dels at bidrage til systematisk læring og erfaringsopsamling dels at vurdere, om bi-
standen har haft den ønskede effekt. Evalueringerne, der er uafhængige, udføres af danske og
udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Over evalueringsbevillingen afholdes udgifter til
forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, herunder nye tiltag ifm. følgeevalu-
eringer af landeprogrammer. Desuden afholdes over bevillingen danske bidrag til evalueringer
udført i fællesskab med andre organisationer samt tilskud til internationale aktiviteter ifm. erfa-
ringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)
Under denne konto afholdtes til og med 2016 bidrag til internationale udviklingsforskning.

Der planlægges ikke nye bevillinger over kontoen. Nye forskningsbevillinger bevilliges fra 2017
over § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde. De tilbageværende konti vil blive lukket, når regn-
skaberne er afsluttede.

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

10. International landbrugsforskning
 (CGIAR)

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

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

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Danidas Oplysningsbevilling..................... 17 17 17 17 17
Danidas egen oplysningsvirksomhed ........ 19 7 10 7 26
Danidas Rejsestipendier............................. 1 1 1 1 1
Kommunikationsplatform for verdensmål 3 3 3 3 3

I alt ............................................................ 40 28 31 28 47
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. International landbrugsforskning (CGIAR)
Det blev som led i fokuseringen af det danske udviklingssamarbejde med finansloven for

2016 besluttet at udfase støtten til Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning
(CGIAR).

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.
Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingssamarbejdet, der ydes som Danmarks

bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UN Women,
UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, ernærings-
og ligestillingsområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under
FN.

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

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)
FN's Udviklingsprogram (UNDP), er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet.

Udgifter til FN-byen i København, herunder et højteknologisk lager til UNICEF, afholdes lige-
ledes over kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 575,1 410,0 458,0 395,0 395,0 395,0 415,0

10. FN's Udviklingsprogram
 (UNDP)

Udgift ................................................... 345,0 217,5 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 345,0 217,5 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0

12. FN's Ligestillingsenhed (UN
 Women)

Udgift ................................................... 63,1 63,0 63,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 63,1 63,0 63,0 - - - -

14. FN-byen
Udgift ................................................... 166,9 129,6 175,0 175,0 175,0 175,0 195,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 166,9 129,6 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 175,0 175,0 175,0 175,0 195,0
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,2
I alt .................................................................................................................................. 3,2

10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)
FN's Udviklingsprograms (UNDP) er med til at sikre fundamentet for en række af FN's ud-

viklingsindsatser og har en koordinerende rolle blandt FN's udviklingsorganisationer. UNDP
spiller en central rolle i at støtte udviklingslandene i implementeringen af 2030-dagsordenen på
tværs af de forskellige verdensmål. Organisationen vil i sin kommende strategiske plan for peri-
oden 2018-2021 have fokus på bæredygtig og inkluderende vækst, demokratisk regeringsførelse
og fredsopbygning, ligestilling samt opbygning af modstandskraft, blandt andet gennem sam-
tænkning af humanitære og udviklingsmæssige indsatser. UNDP's prioriteter er gennem dette
fokus med til at adressere en række af de bagvedliggende årsager til migration, og prioriteterne
stemmer godt overens med alle fire strategiske pejlemærker i den danske udviklingspolitiske og
humanitære strategi. UNDP varetager koordineringen af FN-systemets samlede bistand på lan-
deniveau, hvor organisationen har mandat til at arbejde for en mere effektiv og sammenhængende
FN-indsats. Med sin brede tilstedeværelse i en lang række udviklingslande og sit mandat i forhold
til fredsopbygning bidrager UNDP til forebyggelse og håndtering af langvarige flygtninge- og
fordrivelseskriser på landeniveau i samarbejde med andre udviklingsorganisationer og humanitære
organisationer og i tæt koordination med de relevante værtslande.

Det samlede danske engagement med UNDP vil i 2018 være på 243 mio. kr., hvilket udgøres
af bidrag på 220 mio. kr. fra nærværende konto og ca. 23 mio. kr. fra § 06.36.06.16. Interesse-
varetagelse i internationale organisationer. Det samlede engagement samles i en aftale mellem
Danmark og UNDP, som samtænker alle elementer af den danske støtte til organisationen: 110
mio. kr. gives som kernebidrag til organisationen, 95 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til god
regeringsførelse og fredsopbygning samt krisehåndtering og genopbygning. De tematiske bidrag
vil i overensstemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på indsatser i Afrika og Mel-
lemøsten. Danmark vil i sit samarbejde med UNDP have fokus på at medvirke til effektivisering
af organisationens indsatser, det udmøntes blandt andet i, at der i 2018 afsættes 15 mio. kr. til
UNDP's innovationsarbejde med henblik på at fremme nyskabende aktiviteter og tilgange i
UNDP's udviklingsindsats. Finansieringen af multilaterale rådgivere skal medvirke til at støtte
gennemførelsen af de prioriteter, der er afspejlet i de øvrige danske bidrag til UNDP. Denne
målretning af støtten til UNDP vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNDP i udvalgte
danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Kernebidrag ................................................ 110 110 110 110 110
Tematiske og geografiske bidrag ............. 80 95 95 93 93
Innovationsfacilitet ..................................... 15 15 15 15 15
Rådgivere 15

Subtotal 220 220 220 220 220

Rådgivere (§ 06.36.06.16.) 23 23 25 25

I alt ............................................................ 220 243 243 243 243
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12. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)
Kontoen for FN's Ligestillingsenhed (UN Women) er nedlagt fra og med 2018. Fra 2018

afholdes udgifterne over 06.36.03.13 FN's Ligestillingsenhed (UN Women).

14. FN-byen
FN-organisationerne i København er samlet i FN-byen, der er opført med en kontorbygning

(Campus 1) på Marmormolen og et højteknologisk lager for UNICEF (Campus 2) i Københavns
Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationerne som led i
Danmarks samlede bidrag til FN's virke. Campus 1 er certificeret med platinum LEED-certifikatet
for bæredygtige og energieffektive bygninger og har modtaget EU-Kommissionens GreenBuilding
Award. UNICEF's indkøbsafdeling har til huse i et lager, hvori også varer fra FN's Flygtninge-
højkommissariat (UNHCR) og fra Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger
(IFRC) indgår. Bevillingen dækker primært husleje, drifts-, vedligeholdelses- og kommunika-
tionsudgifter og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for organisationerne.
Herudover dækker bevillingen eventuelle udgifter til dækning af flytte- og etableringsomkost-
ninger for FN-organisationer, der måtte vælge at etablere sig i København. Bevillingen bidrager
til opnåelsen af FN's verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) og mål 17 (Partnerskaber
for handling). Derudover bidrager bevillingen til opnåelsen af de verdensmål, som de enkelte
organisationer i FN-byen er med til at fremme. Der henvises til anmærkningstekster for hhv.
UNDP, UNFPA, UN Women, UNICEF, UNHCR, WFP, WHO og UNEP. I 2018 planlægges et
bidrag på 175 mio. kr.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 90,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

10. Generelt bidrag til UNICEF
Udgift ................................................... 90,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 90,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

11. UNICEF's lagerfaciliteter i Kø-
 benhavn

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1
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10. Generelt bidrag til UNICEF
FN's Børnefond (UNICEF) er fortaler for børns rettigheder og bistår udviklingslandene med

at forbedre levevilkårene for børn, unge og kvinder. UNICEF's nye strategiske plan for perioden
2018-2021 har fokus på at styrke implementeringen af 2030 dagsorden, herunder at arbejde
tværgående med ligestilling og humanitære indsatser. UNICEF's arbejde er relevant for en lang
række af FN's verdensmål, herunder især mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 3
(Sundhed og trivsel), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene).
UNICEF's humanitære arbejde udgør over 40 pct. af organisationens samlede aktiviteter, og or-
ganisationen er dermed en helt central aktør i det internationale humanitære samarbejde. UNICEF
og Danmark har i 2017 indgået en ny samarbejdsaftale med særligt fokus på sammentænkning
mellem det humanitære og udviklingssamarbejdet. UNICEF kan agere hurtigt og via sit dobbelte
mandat bidrage effektivt til koblingen mellem den humanitære indsats og den længerevarende
indsats for at styrke modstandsdygtighed samt fremme fredsopbygning og bæredygtig udvikling.

Det samlede danske engagement med UNICEF integreres i en aftale og vil i 2018 udgøre 172
mio. kr., hvilket udgøres af et bidrag på 125 mio. kr. fra nærværende konto, 40 mio. kr. fra §
06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer og ca. 7 mio. kr. fra § 06.36.06.16.
Interessevaretagelse i internationale organisationer. Over nærværende konto planlægges kernebi-
drag på 43 mio. kr. og 10 mio. kr. til UNICEF's innovationsfacilitet, som skal styrke organisa-
tionens evne til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser. Der afsættes endvidere 72 mio.
kr. til tematiske bidrag til sundhed, uddannelse og beskyttelse af børn med henblik på at støtte
UNICEF's arbejde for at sikre børn og unges sundhed og skolegang samt adressere bagvedlig-
gende grunde til ustabilitet og migration. De tematiske bidrag vil i overensstemmelse med danske
prioriteter have særligt fokus på indsatser i Afrika og Mellemøsten. Denne målretning af støtten
til UNICEF vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNICEF om dansk prioriterede
indsatser i udvalgte danske prioritetslande.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. UNICEF's lagerfaciliteter i København
Kontoen er nedlagt fra og med 2013, og udgifter til UNICEF's lagerfaciliteter, der tidligere

fremgik under nærværende konto, er flyttet til § 06.36.01.14. FN-byen.

06.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale

organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds- og li-
gestillingsområdet.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Kernebidrag ................................................ 43 43 43 43 43
Tematiske og geografiske bidrag ............. 66 72 72 72 72
Innovationsfacilitet ..................................... 10 10 10 10 10
Rådgivere 6

Subtotal 125 125 125 125 125

Rådgivere (§ 06.36.06.16.) ....................... 7 7 7 7
Humanitære bidrag (§ 06.39.03.10.) 40 40 40 40 40

I alt ............................................................ 165 172 172 172 172
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 392,0 420,0 370,0 813,0 813,0 813,0 813,0

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)
Udgift ................................................... 152,0 200,0 200,0 350,0 350,0 350,0 350,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 152,0 200,0 200,0 350,0 350,0 350,0 350,0

11. Seksuel og reproduktiv sundhed
og rettigheder ved globalt civil-

 samfund
Udgift ................................................... 125,0 115,0 115,0 160,0 160,0 210,0 210,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 125,0 115,0 115,0 160,0 160,0 210,0 210,0

12. Verdenssundhedsorganisationen
 WHO's udviklingsaktiviteter

Udgift ................................................... - 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

13. FN's Ligestillingsenhed (UN
 Women)

Udgift ................................................... - - - 63,0 63,0 63,0 63,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 63,0 63,0 63,0 63,0

14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram
 (UNAIDS) m.fl.

Udgift ................................................... 15,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 15,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0

16. Den Globale Fond for Bekæm-
pelse af Aids, Tuberkulose og

 Malaria
Udgift ................................................... 100,0 50,0 - 150,0 150,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 100,0 50,0 - 150,0 150,0 100,0 100,0

17. Den Globale Vaccine Allicance
 (Gavi)

Udgift ................................................... - - - 25,0 25,0 25,0 25,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 25,0 25,0 25,0 25,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,0
I alt .................................................................................................................................. 0,0

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)
FN's Befolkningsfond (UNFPA) er FN's centrale organisation for fremme af kvinders seksu-

elle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR) og beskæftiger sig desuden med lighed
mellem kønnene og med befolkningsudvikling. UNFPA's strategiske fokusområder er unge samt
sårbare gruppers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder samt forebyggelse af kønsba-
seret vold i kriser. UNFPA har de senere år opbygget sin kapacitet i skrøbelige lande, herunder
lande ramt af konflikt og naturkatastrofer. Desuden spiller UNFPA en stor og aktiv rolle på lan-
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deniveau i forberedelsen af relevante tematiske programmer inden for sundhed og uddannelse,
og organisationen bidrager herigennem til en styrket koordinering af udviklingsindsatsen. UNFPA
kan også understøtte koblingen mellem humanitær bistand og længerevarende indsatser ved at
bidrage til styrket modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling, bl.a. gennem arbejdet med
SRSR. UNFPA vil i den kommende strategiske plan for perioden 2018-2021 styrke fokus på
implementeringen af 2030-dagsordenen med særligt vægt på FN's verdensmål 3 (Sundhed og
trivsel) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), herunder varetagelse af de mest sårbare gruppers
behov. Organisationens rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udvik-
lingspolitiske målsætninger. 

De forskellige typer bidrag til organisationen er samlet i én aftale med henblik på at opnå
større sammenhæng på tværs af samarbejdet og bedre integrere de humanitære- og udviklings-
mæssige indsatser. Aftalen udgør 371 mio. kr. og består af følgende elementer: 225 mio. kr. gives
som kernebidrag til organisationen, 113 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til SRSR med sær-
ligt fokus på Afrika og Mellemøsten, 12 mio. kr. til innovationsindsatser for at fremme nyska-
bende aktiviteter og tilgange. Der afsættes endvidere 15 mio. kr., der finansieres over den hu-
manitære ramme på § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer og ca. 6 mio.
kr. til finansiering af multilaterale rådgivere over § 06.36.06.16. Interessevaretagelse i interna-
tionale organisationer. Denne målretning af støtten til UNFPA vil blive suppleret med konkret
samarbejde med UNFPA i udvalgte danske prioritetslande om danske prioriterede indsatser.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund
Kontoen bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 5 (Lige-

stilling mellem kønnene), med særligt fokus på fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og
rettigheder (SRSR).

IPPF: Over kontoen ydes bl.a. kernebidrag til Den Internationale Sammenslutning for Fa-
milieplanlægning (IPPF). IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplan-
lægningsorganisationer og har en ledende rolle som global fortaler for seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder. Organisationens aktiviteter koncentrerer sig om IPPF's strategiske plan
for 2016-2022, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettig-
heder, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket adgang til prævention og
reproduktive sundhedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og lokalt. IPPF arbejder ud
fra en rettighedstilgang og fokuserer på at nå de mest udsatte grupper. Danmark lægger vægt på
kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau særligt i for-
hold til fortalervirksomhed og en vedvarende styrkelse af resultatbaseret ledelse og rapportering.
Danmark har støttet IPPF siden 1991. I 2017 blev der givet tilsagn til IPPF på 75 mio. kr., heraf
35 mio. kr. i ekstraordinært bidrag. I 2018 planlægges afgivet tilsagn på 50 mio. kr.

AmplifyChange: Over kontoen ydes kernebidrag til den fælles donor-finansierede SRSR-fond,
der har til formål at støtte civilsamfundsorganisationers arbejde for at fremme seksuel og repro-
duktiv sundhed og især rettigheder i udviklingslande gennem fortalervirksomhed og konkrete
serviceydelser. I 2018 planlægges afgivet tilsagn på 80 mio. kr. til AmplifyChange.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Kernebidrag ................................................ 129 225 225 225 225
Tematiske og geografiske bidrag ............. 56 113 113 113 113
Innovationsfacilitet ..................................... 12 12 12 12 12
Rådgivere ................................................... 3

Subtotal ..................................................... 200 350 350 350 350

Rådgivere (§ 06.36.06.16.) ........................ 6 6 6 6
Humanitært bidrag (§ 06.39.03.10.) ........ 15 15 15 15 15

I alt ............................................................ 215 371 371 371 371
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Women Deliver: Over kontoen ydes kernebidrag til Women Deliver, der arbejder på globalt
plan for at fremme politisk og økonomisk opbakning til ligestilling og seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder. Women Deliver fokuserer på løsninger og arbejder gennem en partner-
skabstilgang ud fra devisen, at investeringer i pigers og kvinders rettigheder og muligheder
kommer alle til gavn. Danmark har ydet støtte til Women Deliver siden etableringen i 2007. I
2014 blev der afgivet tilsagn på 25 mio. kr. for perioden 2014-2019 til Women deliver.

Marie Stopes International: Over kontoen ydes kernebidrag til Marie Stopes International
(MSI). MSI er med sin tilstedeværelse i 37 lande en af de største familieplanlægningsorganisa-
tioner på verdensplan. MSI fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i bred forstand
og med særligt fokus på adgang til sikker abort. MSI arbejder ved at engagere regeringer og ci-
vilsamfundsorganisationer for at styrke nationale sundhedssystemer og påvirke national og inter-
national politik på området. Danmark støttede MSI frem til 2015. I 2018 genoptages støtten, og
der planlægges afgivet tilsagn på 25 mio. kr. til MSI.

International Aids Vaccine Initiative: Over kontoen ydes kernebidrag til International Aids
Vaccine Initiative (IAVI). IAVI er et partnerskab, der arbejder for udviklingen af en virksom aids
vaccine med et særligt fokus på de hiv virusstammer, der er fremherskende i udviklingslandene.
IAVI arbejder gennem partnere i Afrika og medvirker til at opbygge lokal forskningskapacitet.
IAVI samler offentlige og private partnere på området med henblik på deling af forskningsdata,
viden og resultater for at identificere en vaccine snarest muligt. Danmark har støttet IAVI siden
2001. I 2018 planlægges afgivet tilsagn på 5 mio. kr. til IAVI.

Andet: Strategiske indsatser og aktører inden for seksuel og reproduktive sundhed og rettig-
heder i udviklingslande. Indsatser vil blive udmøntet på baggrund af prioriteterne i Danmarks
udviklingspolitiske og humanitære strategi samt strategien for fremme af seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder.

| I forbindelse med ændringsforslagene er budgettallene i aktivitetsoversigten for 2017 tilpasset,
| således fordelingen på aktiviteter svarer til fordelingen på finansloven for 2017.

| Aktivitetsoversigt: Tilsagn

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden,

herunder i udviklingslandene. Organisationen vil have en central rolle i forhold til opnåelsen af
FN's verdensmål især for mål 3 (Sundhed og trivsel), men også i indsatserne for styrket ligestil-
ling, mindre ulighed og bredere bæredygtig udvikling og vækst. WHO's funktioner omfatter
fastsættelse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og ka-
pacitetsopbygning på landeniveau, stimulering af forskning, monitorering af situationen på sund-
hedsområdet samt i stigende omfang også indsatser i forhold til pandemier og nødsituationer,
herunder i krise- og humanitære situationer. WHO har igangsat en omfattende reformproces med
henblik på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordrin-
ger. Reformen skal bl.a. skabe større sammenhæng mellem frivillige bidrag og vedtagne priori-
teter. Danmark støtter aktivt reformbestræbelserne i WHO bl.a. gennem EU-samarbejdet og den
bilaterale dialog. I 2018 planlægges et etårigt tilsagn på 25 mio. kr. til WHO.

| Mio. kr.

| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| IPPF ............................................................| 40| 50| 50| 50| 50
| AmplifyChange ..........................................| 70| 80| 80| 80| 80
| Women Deliver..........................................| 40
| Marie Stopes International ........................| 25| 25| 25| 25
| IAVI ...........................................................| 5| 5| 5| 5
| Andet ..........................................................| 5| 10| 50

| I alt ............................................................| 115| 160| 160| 210| 210
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13. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)
FN's Ligestillingsenhed (UN Women), har et trestrenget mandat: i) normativt dvs. fortaler-

virksomhed og videreudvikling af det internationale normative rammeværk, ii) operationelt gen-
nem policy-rådgivning af regeringer og andre centrale aktører samt iii) mainstreaming og koor-
dination på tværs af FN-systemet, således at hvert enkelt FN-organ konsekvent og aktivt inddrager
og fremmer ligestillingsaspekter overalt, hvor det er relevant. UN Women har sat betydelige
fingeraftryk på håndteringen af ligestillingsdagsordenen på tværs af FN-systemet inklusiv på det
normative område. Således har UN Women spillet en afgørende rolle i sikringen af FN's ver-
densmål 5 (Ligestilling mellem kønnene). Organisationen er udfordret i forhold til at rejse de
nødvendige midler til at gennemføre organisationens strategiske plan og sikre den nødvendige
tværgående forankring af ligestillingsspørgsmål i FN's arbejde men arbejder aktivt og innovativt
for at tiltrække nye donorer.

UN Women's kommende strategiske plan for 2018-2021 vil have fokus på implementeringen
af den tværgående ligestillingsdagsorden i verdensmålene gennem et strategisk fokus på områder,
som er fundamentale for kvinders ligestilling herunder: i) lederskab og deltagelse i beslutnings-
processer, ii) økonomisk empowerment, iii) vold mod kvinder, iv) lederskab og deltagelse i ind-
satser for fred og sikkerhed samt humanitære indsatser, v) regeringsførelse og national planlæg-
ning samt vi) globale ligestillingsnormer. Det forventes, at den kommende strategiske plan vil
have betydeligt fokus på implementeringen af den tværgående ligestillingsdagsorden i verdens-
målene.

Med henblik på at styrke UN Women's evne til at udvikle nye strategiske og innovative
indsatser etableredes i 2014 en innovationsfacilitet, hvortil der i 2018 afsættes 3 mio. kr. Beløbet
vil blive udbetalt sammen med det årlige kernebidrag på 60 mio. kr. Det samlede danske bidrag
i 2018 vil dermed udgøre 63 mio. kr. og er samlet i én aftale for at skabe større sammenhæng
mellem kerne- og innovationsbidraget. Placeringen af Danmark blandt de største donorer og aktiv
deltagelse i bestyrelsen giver mulighed for en fortsat stor dansk indflydelse på UN Women's ar-
bejde. FN's Ligestillingsenhed (UN Women) blev tidligere finansieret under § 06.36.01.12.

14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.
FN's aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS), er et fælles program for UNDP, UNICEF,

UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Pro-
grammets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale
regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning
af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS
er en dynamisk ledet organisation og har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering
af indsatsen mod hiv/aids og en mere effektiv anvendelse af midlerne på landeniveau. UNAIDS
har været førende i arbejdet med at drive og videreudvikle den rettighedsbaserede tilgang og er
dermed i god overensstemmelse med dansk politik og prioriteter med henblik på at fremme li-
gestilling og menneskerettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt
mindske ulighed og inddrage unge. Bestyrelsen vedtog i 2015 en opdateret strategi for perioden
2016-2021, som bygger videre på 'Getting to Zero', og som fokuserer på forebyggelse, behandling
og bekæmpelse af diskrimination. Strategien er også i god overensstemmelse med FN's 2030
dagsorden og verdensmålene, UNAIDS-modellen med en effektiv arbejdsdeling mellem aktører,
tværsektorielt samarbejde, inddragelse af alle relevante aktører og partnere inkl. civilsamfundet
og berørte grupper er endvidere et forbillede for, hvorledes FN's 2030 dagsorden kan implemen-
teres. I 2018 planlægges et etårigt tilsagn på 40 mio. kr.
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16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria
Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser på landeniveau

for forebyggelse og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden finansierer indkøb
af medicin, myggenet mv. og indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklings-
landene, og er en central aktør for opnåelsen af FN's verdensmål, ikke mindst på sundhedsområ-
det, men også i forhold til at styrke ligestilling, mindske ulighed og bidrage til den bredere, bæ-
redygtige samfundsudvikling. Fonden er en finansieringsmekanisme, som ikke er direkte til stede
på landeniveau, men som opererer gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisatio-
ner samt lokalt etableret kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. Siden fondens etable-
ring i 2001 er der kanaliseret betydelige midler til bekæmpelsen af de tre sygdomme. Fonden har
gennemgået omfattende reformer siden 2011, som bl.a. er rettet mod risikostyring, allokering af
ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og
ressourcemobilisering. Fra dansk side har der været lagt vægt på, at denne proces også inkluderer
nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning til nationale planer
og strategier, herunder understøttelse af nationale sundhedssystemer, samt styrket fokus på de
fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde. Fonden vedtog i 2014 en ny finansieringsmodel,
der tilgodeser disse elementer. Fondens seneste strategi for 2017-2022 har yderligere styrket fokus
på at integrere menneskerettighedsaspekter i indsatser og processer, ligesom allokeringsmodellen
er blevet styrket.

Ved fondens femte genopfyldningskonference ultimo 2016, lykkedes det stort set at nå målet
om tilsagn på 13 mia. USD. Der planlægges i 2018-2019 i alt 300 mio. kr. fra dansk side til
genopfyldningen med forventede tilsagn og udbetalinger begge år på 150 mio. kr. Næste genop-
fyldningskonference for perioden 2020-2022 finder sted i 2019.

17. Den Globale Vaccine Allicance (Gavi)
Den Globale Vaccine Alliance (Gavi) er et offentligt-privat partnerskab, der har til formål

at øge vaccineindsatsen i verdens fattigste lande. Der er indtil videre givet støtte til vaccina-
tionsprogrammer i 77 lande. Gavi arbejder ud fra princippet om resultatbaseret ressourcealloke-
ring og fungerer som katalysator for en øget vaccinationsindsats. Ved hjælp af storindkøb sikrer
Gavi stærkt reducerede priser på vacciner samt (del-)finansierer vaccinationsindsatsen i en række
fattige lande. Siden 2000 har Gavi bidraget til immuniseringen af omkring 580 millioner børn
på verdensplan. I 2018 planlægges afgivet tilsagn på 25 mio. kr. til Gavi.

06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Re-
servationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer,
til det udviklingsrelaterede bidrag til OECD's Udviklingskomite samt udgifter til dansk interes-
sevaretagelse i internationale organisationer gennem rådgivere mv. Tidligere blev bidragene til
FN's arbejdsorganisation ILO samt bidrag til aktiviteter inden for handel og udvikling afholdt over
kontoen. Disse bidrag er fra og med 2017 overført til § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og
forretningsmuligheder.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 101,6 385,4 86,0 159,0 145,0 138,0 149,0

10. FN's organisation for Industriel
 Udvikling (UNIDO)

Udgift ................................................... 5,9 5,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 5,9 5,1 - - - - -

16. Interessevaretagelse i internatio-
 nale organisationer

Udgift ................................................... 67,0 69,1 70,0 120,0 120,0 120,0 120,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 67,0 69,1 70,0 120,0 120,0 120,0 120,0

19. FN-forbundet i Danmark
Udgift ................................................... 2,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

23. OECD-DAC udviklingsrelateret
 bidrag
 Udgift ................................................... 7,9 0,0 5,0 3,0 5,0 - 8,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 7,9 0,0 5,0 3,0 5,0 - 8,0

24. Diverse multilaterale bidrag
Udgift ................................................... 18,9 311,2 11,0 36,0 20,0 18,0 21,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 18,9 311,2 11,0 36,0 20,0 18,0 21,0

25. FN's kontor for Narkotika og
 Kriminalitet (UNODC)

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 13,6
I alt .................................................................................................................................. 13,6

10. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO)
Under hensyntagen til den samlede fokusering og danske prioriteter i FN-samarbejdet har

Danmark i 2015 opsagt medlemskabet af UNIDO. Det sidste bidrag til UNIDO er afgivet i 2016,
og endelig udtrædelse af organisationen skete ved udgangen af 2016. Der vil ikke blive afgivet
yderligere danske bidrag til UNIDO.

16. Interessevaretagelse i internationale organisationer
Det multilaterale rådgiverprogram har til formål at styrke dansk interessevaretagelse i inter-

nationale organisationer og gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken
men også med de regionale udviklingsbanker og i 2018 som noget nyt i internationale tænketanke
med danske interesser. Programmet omfatter et større juniorrådgiverprogram, seniorrådgivere
samt Special Assistants. De pågældende ansættes som altovervejende hovedregel af de interna-
tionale organisationer.



118 § 06.36.06.16.

Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra ar-
bejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale
udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra
danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes
gennem UNDP til Office of the UN Resident Coordinator med henblik på at styrke koordine-
ringsindsatsen lokalt.

Udgifter til løn mv. for multilaterale junior- og seniorrådgivere samt Special Assistants i re-
lation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter kan afholdes over de enkelte
indsatser.

Siden 2017 har finansiering af multilaterale rådgivere været en integreret del af de samlede
aftaler med flere organisationer. Der vil således fra kontoen blive anvendt henholdsvis ca. 23
mio. kr., 7 mio. kr. og 6 mio. kr. til rådgivere mv. til henholdsvis UNDP, UNICEF og UNFPA.
De beløb indgår i den samlede støtte til de nævnte organisationer, jf. § 06.36.01.10. FN's Ud-
viklingsprogram (UNDP), § 06.36.02.10. Generelt bidrag til FN's Børnefond (UNICEF) og §
06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA).

19. FN-forbundet i Danmark
Bidraget til FN-forbundet er fra og med 2016 overflyttet til § 06.11.15. Ikke lovbundne til-

skud til internationale formål og institutioner.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag
OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklings-

samarbejde. DAC spiller en vigtig rolle i forhold til bl.a. udviklingsstatistik og dataindsamling,
definitionen af udviklingsbistand, udviklingsfinansiering og Peer Reviews af DAC-landenes ud-
viklingssamarbejde. Derudover udarbejder DAC større udviklingspolitiske analyser, fælles ret-
ningslinjer, best practices osv. inden for en række udviklingspolitiske områder. DAC anerkendte
efter vedtagelsen af verdensmålene de nye udfordringer, som samarbejdet står overfor, og et
højniveau panel nedsat af formanden er i 2017 kommet med forslag og anbefalinger til styrkelse
af DAC's repræsentativitet, relevans og effekt. Der pågår pt. en grundig opfølgningsproces.
Danmark har gennem de seneste år støttet DAC med frivillige toårige bidrag på 5 mio. kr. knyttet
til DAC's to-årige arbejdsprogrammer. Der forventes afgivet tilsagn på 5 mio. kr. i 2017, der vil
dække perioden 2017-2018.

Over kontoen kan også ydes bidrag til Danmarks medlemskab af OECD's Udviklingscenter,
hvis formål er at stimulere forskning, kontakt og udveksling af information og ideer mellem in-
dustrialiserede lande og udviklingslande med henblik på at bidrage til økonomisk vækst i udvik-
lingslandene.

Multilateral Organisation Performance Assessment Network, MOPAN, er et uformelt netværk
mellem donorlande med henblik på at foretage fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste
multilaterale organisationer. MOPAN's effektivitetsvurderinger medvirker til at fremme de mul-
tilaterale organisationers fokus på at opnå resultater og anvendes af MOPAN-medlemslandene
som grundlag for at indgå i et effektivt multialteralt samarbejde. MOPAN's arbejde koordineres
af MOPAN-sekretariat i OECD-regi. I 2018 planlægges der ydet et treårigt dansk bidrag til
MOPAN på 3 mio. kr.

24. Diverse multilaterale bidrag
Under kontoen afholdes en række multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske ud-

viklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale konto-
afsnit. I 2018 planlægges afgivet bidrag for 36 mio. kr. Heraf planlægges i 2018 et bidrag på 15
mio. kr., som har til formål at understøtte konkrete initiativer, der understøtter reformer af FN
på udviklingsområdet i overensstemmelse med danske politiske prioriteter.

Kontoen er en rammebevilling.
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25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)
FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet, UNODC, har til formål at styrke de internationale

bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug og kriminalitet.
Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter og den samlede fokusering

planlægges der ikke flere kernebidrag til organisationen.
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06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbank-

gruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks
bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer og til EU's Udviklingsfond (EUF) via den Eu-
ropæiske Udviklingsbistand.

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

06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)
Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken

(IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 16.591,7 848,5 822,0 823,0 975,0 1.190,0 910,0
Indtægtsbevilling ......................................... 15.693,7 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

10. Verdensbanken (IBRD)
Udgift ................................................... - -15,7 - - 160,0 160,0 160,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -190,9 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 175,2 - - 160,0 160,0 160,0

11. Den Internationale Udviklings-
 sammenslutning (IDA)

Udgift ................................................... 16.306,7 664,2 622,0 573,0 565,0 780,0 500,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 16.306,7 664,2 622,0 573,0 565,0 780,0 500,0
Indtægt ................................................ 15.692,5 - - - - - -
59. Værdipapirer, afgang .................... 15.692,5 - - - - - -

12. Den Internationale Valutafond
 (IMF)

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

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

15. Special Action Account
Udgift ................................................... - - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - - - - - -
Indtægt ................................................ 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

17. Verdensbankens Globale Facili-
tet for Katastrofeforebyggelse
Udgift ................................................... 10,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 10,0 - - - - - -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account
vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.
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18. Global Partnership for Education
 (GPE)

Udgift ................................................... 275,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 250,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 275,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,3
I alt .................................................................................................................................. 3,3

10. Verdensbanken (IBRD)
Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), i daglig tale kendt som

Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 189 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190
mia. USD, hvoraf Danmarks andel udgør 0,76 pct. IBRDs formål er at bidrage til økonomisk og
social fremgang i mellem-indkomstlandene med forbedring af levevilkårene for de ringest stillede
40 pct. af befolkningen og fremme af vækst på et miljø- og klimamæssigt forsvarligt grundlag
som overordnede mål. Verdensbanken betragtes som en central organisation i bestræbelserne på
at nå FN's verdensmål i deres helhed, men er særlig relevant i forhold til mål 1 (Afskaf fattig-
dom), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats).
 Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA)
Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under

Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste ud-
viklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 10 år. Gavebistand ydes til
lande, som befinder sig i en politisk og økonomisk situation, der ikke tillader ny låneoptagelse.
Gavebistanden udgør for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis
økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptag. Den overordnede
titel for IDA18 er Mod 2030: Investering i vækst, modstandsdygtighed og muligheder. Under
IDA18: i) Fastholdes fokus på at nedbringe fattigdommen i de fattigste lande, herunder ved at
skabe muligheder for de store ungdomsårgange i form af job og entreprenørvirksomhed med den
private sektor som motor; ii) Optrappes indsatsen i skrøbelige og konfliktpåvirkede stater; iii)
Styrkes fokus på ligestilling. Desuden giver IDA18 mulighed for finansiering via kapitalmarke-
derne, en helhedsorienteret tilgang til håndtering af kriser og en øget indsats ved katastrofer,
kommercielle lån til ikke-gældstyngede lande til projekter med betydelige multiplikatoreffekter,
overgangsbistand til Bolivia, Indien, Sri Lanka og Vietnam, som på grund af økonomisk vækst
er ved at forlade IDA-gruppen, oprettelse af et særligt privatsektorvindue for IDA, IFC og det
Multilaterale Investeringsgaranti Agentur (MIGA) og en styrket resultatramme. IDA er relevant
for samtlige 17 verdensmål og i særlig grad for mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10 (Mindre ulig-
hed) og mål 13 (Klimaindsats). Der vil samlet være ca. 517 mia. kr. til rådighed under IDA18
en forøgelse på mere end 40 pct. i forhold til IDA17, som opnås ved, at IDA fra og med IDA18
får mulighed for selv at rejse kapital på de finansielle markeder. IDA bidrager centralt til ud-
møntning af den udviklingspolitiske og humanitære strategi, herunder dens fokus på, unge,
skrøbelighed, ligestilling og migration.

I 2017 blev der indgået en forpligtigende aftale om dansk deltagelse i IDA18 med en samlet
bevilling på op til 2.165 mio. kr., som skal udbetales over en seksårig periode (2018-2023).
Danmarks bidrag til IDA18 udgør 1,06 pct. af de samlede forventede indbetalinger til IDA18.

Kontoen er en rammebevilling.
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12. Den Internationale Valutafond (IMF)
Over kontoen finansieres bidrag til Den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for Fattig-

domsreduktion og Vækst (PRGT). Provenuet fra salg af en del af guldreserverne i Valutafonden
indgår i PRGT. Det seneste guldsalg indbragte 6,85 mia. SDR (Særlige Trækningsrettigheder -
SDR), ca. 59 mia. kr. IMF's bestyrelse vedtog den 24. februar 2012, at 0,7 mia. SDR, ca. 6,1
mia. kr., heraf tilflyder PRGT. Danmark bidrog i 2013 med et beløb på 47 mio. kr. (5,6 mio.
SDR), hvilket svarer til Danmarks kvoteandel. Pga. øget efterspørgsel fra særligt små og skrø-
belige økonomier som følge af den økonomiske og finansielle krise vedtog IMF's bestyrelse i
september 2012 at anvende yderligere 1,75 mia. SDR, ca. 15 mia. kr., af overskuddet fra guld-
salget til subsidiebidrag til PRGT. Danmark bidrog hertil med 50 mio. kr. i 2013 og 121,8 mio.
kr. i 2014 svarende til Danmarks kvoteandel af de 1,75 mia. SDR.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Special Action Account
Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste ud-

viklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp
og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbage-
betalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-
initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse
Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse og Genopbygning (GFDRR)

har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastrofeforebyggelse i udviklingsbistanden
med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Under hen-
syntagen til den samlede fokusering for det danske udviklingssamarbejde planlægges der ikke
flere bidrag til faciliteten.

18. Global Partnership for Education (GPE)
Global Partnership for Education (GPE), etableret i 2002, har til formål at bidrage til at sikre

retten til kvalitetsuddannelse for alle børn. GPE støtter udvikling og gennemførelse af partner-
landenes nationale uddannelsesplaner og arbejder for at fjerne barrierer for pigers uddannelse
samt sikre adgang til uddannelse for marginaliserede grupper. Ca. halvdelen af partnerskabets
samlede budget går til uddannelse i skrøbelige stater. GPE udgør dermed et centralt element i
opnåelse af FN's verdensmål, specielt i forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 4 (Kvalitetsud-
dannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene).

Der planlægges i 2018 et bidrag på 250 mio. kr. til GPE.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker

for Afrika, Asien og Latinamerika. De multilaterale udviklingsbanker har legitimitet, kapacitet
og tilstedeværelse i de lande, hvor konsekvenserne af de globale udfordringer er størst.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 6,0 202,5 100,0 100,0 100,0 130,0 150,0

10. Den afrikanske Udviklingsbank
 (AfDB)

Udgift ................................................... 6,0 - - - - 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,0 -252,2 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 252,2 - - - 100,0 100,0
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11. Den asiatiske Udviklingsbank
 (AsDB)
 Udgift ................................................... - - - - - - 50,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - -66,9 - - - - -

58. Værdipapirer, tilgang .................... - 66,9 - - - - 50,0

12. Den interamerikanske Udvik-
 lingsbank (IDB)
 Udgift ................................................... - - - - - 30,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - -16,2 - - - - -

58. Værdipapirer, tilgang .................... - 16,2 - - - 30,0 -

13. Den asiatiske Infrastrukturinve-
 steringsbank (AIIB)

Udgift ................................................... - 202,5 100,0 100,0 100,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 100,0 - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 202,5 - 100,0 100,0 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB)
Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 80 medlemslande.

AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattig-
domsbekæmpelse som overordnet mål. Dermed bidrager banken generelt til opnåelse af FN's
verdensmål, ikke mindst mål 1 (Afskaf fattigdom).

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,159 pct. AfDB vedtog i 2013 en ny 10-års-
strategi, der har styrket bankens relevans og effektivitet samt skabt forbedringer af resultaterne
på landeniveau. Banken fremstår i dag som en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt
bidrag til Afrikas udvikling. Danmark deltog i 2010 i en generel kapitaludvidelse af Den afri-
kanske Udviklingsbank med 261,4 mio. kr. fordelt over tre år og deltog i en mindre kapitalud-
videlse i 2015 i forbindelse med Sydsudans medlemskab af banken med et dansk bidrag på 6
mio. kr. Processen for bankens 7. generelle kapitaludvidelse forventes påbegyndt i 2019. Danmark
forventes at deltage heri med udgangspunkt i bidragsniveauet for den forudgående generelle ka-
pitaludvidelse i 2010. AfDB bidrager bredt til opfyldelse af verdensmålene. Særligt kan frem-
hæves mål 7 (Bæredygtig energi), mål 2 (Stop sult), mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur)
og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Dertil bidrager AfDB til implementeringen af
Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi igennem bl.a. støtte til skrøbelige stater,
inklusiv vækst og jobskabelse, hvilket bidrager til at forebygge ureguleret og illegal økonomisk
migration.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB)
Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. Med

AsDB's formål om at bidrage til økonomisk og social fremgang i Asien gennem fattigdomsbe-
kæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst, social udvikling og god regeringsførelse, bi-
drager banken til opnåelse af FN's verdensmål bredt set og navnlig til mål 1 (Afskaf fattigdom),
mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats). Danmarks andel af AsDB's aktiekapital udgør
0,34 pct. I lyset af den økonomiske krise blev der i 2010 foretaget en kapitaludvidelse af AsDB
på 200 pct., den femte kapitaludvidelse siden udviklingsbankens oprettelse. Danmark deltog i
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kapitaludvidelsen med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010. En ny kapitaludvidelse kan blive aktuel
efter 2020.

Kontoen er en rammebevilling

12. Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB)
Den interamerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande.

IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i mellem-indkomstlande i Latin-
amerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse og fremme af bæredygtig vækst, social ud-
vikling samt god regeringsførelse. Dermed bidrager banken bredt til opnåelse af FN's verdensmål,
herunder navnligt til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaind-
sats). Danmarks andel af IDB's aktiekapital udgør 0,17 pct. Danmark deltog i 2011 i IDB's 9. og
seneste kapitaludvidelse med et engangsbidrag på ca. 16 mio. kr., som blev udmøntet i 2012. En
ny kapitaludvidelse ventes aktualiseret i 2019.

Kontoen er en rammebevilling.

13. Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB)
Danmark er stiftende medlem af Den asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) med et

kapitalbidrag på 500 mio. kr. Hertil kommer garantikapital på 2 mia. kr., som ikke skal indbetales.
AIIB blev formelt operativ i januar 2016. AIIB har til formål at fremme bæredygtig økonomisk
udvikling i Asien gennem infrastrukturinvesteringer i bred forstand. Fokus er i 2016-2018 på
transport-, energi- og vandsektorerne. AIIB skal ifølge vedtægterne arbejde tæt sammen med
andre multilaterale og bilaterale udviklingsaktører samt den private sektor. AIIB er kapitaliseret
med ca. 100 mia. USD, hvoraf ca. 75 pct. finansieres af regionale medlemmer og de resterende
af ikke-regionale medlemmer. AIIB bidrager til realisering af FN's verdensmål bredt, men med
særlig vægt på mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur), mål
11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) og mål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Re-
servationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er
knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under
hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til dele af de multilaterale gældslettelsesini-
tiativer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 319,3 512,0 215,7 222,0 555,9 327,8 358,0
10. Den afrikanske Udviklingsfond
 (AfDF)

Udgift ................................................... 179,7 403,0 100,0 100,0 430,0 175,0 175,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 179,7 403,0 100,0 100,0 430,0 175,0 175,0

11. Den asiatiske Udviklingsfond
 (AsDF)

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

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

13. Den nordiske Udviklingsfond
 (NDF)

Udgift ................................................... 36,5 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 36,5 - - - - - -
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14. Multilaterale gældslettelsesinitia-
 tiver

Udgift ................................................... 103,0 109,0 115,7 122,0 125,9 152,8 183,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 103,0 109,0 115,7 122,0 125,9 152,8 183,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,6
I alt .................................................................................................................................. 5,6

10. Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF)
Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) er oprettet under Den afrikanske Udviklingsbank og

har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til fondens afrikanske medlems-
lande. Danmark har i 2017 forpligtet sig til at yde et bidrag på 630 mio. kr. (fordelt over tre år
2017-2019) som led i den 14. genopfyldning, hvilket svarer til en dansk bidragsandel på 1,6 pct.
Der forventes et nyt treårigt tilsagn i 2019 (fordelt på tre år) som led i den 15. genopfyldning.
AfDF bidrager bredt til opfyldelse af FN's verdensmål. Særligt kan fremhæves mål 1 (Afskaf
fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13
(Klimaindsats). Dertil bidrager AfDF til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og
humanitære strategi igennem bl.a. støtte til skrøbelige stater, inklusiv vækst og jobskabelse,
hvilket også medvirker forebyggende i forhold til ureguleret og illegal økonomisk migration.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF)
Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den asiatiske Udviklings-

bank og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande i Asien.
Fonden bidrager bredt til realisering af FN's verdensmål og særligt til mål 1 (Afskaf fattigdom).
Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyldninger hvert
fjerde år samt tilbagebetalinger. Fonden er bankens bløde vindue, der er særlig målrettet de fat-
tigste lande i regionen. Den 11. genopfyldning er den første siden sammenlægning af AsDF's
låneoperationer med AsDB's ordinære kapitalressourcer - Ordinary Capital Ressources (OCR).
Koncessionelle lån vil fra 2017 blive ydet via OCR frem for AsDF. Dette vil styrke AsDB's ud-
lånskapacitet med op til 50 pct., med de fattigste lande som de relativt mest begunstigede af det
øgede udlån. AsDF vil fra 2017 udelukkende give gavebistand. AsDF skal i stigende grad være
selvfinansierende, hvilket bl.a. muliggøres af den positive økonomiske udvikling i Asien. AsDF
bidrager bredt til udviklingen i de asiatiske lavindkomstlande, herunder med særlig vægt på FN's
verdensmål 1 (Afskaf fattigdom) og mål 13 (Klimaindsats). I øvrigt prioriteres støtte til bl.a. at
fremme Afghanistans genopbygning, reformprocessen i Myanmar samt grøn vækst i Nepal. AsDF
bidrager således centralt til udmøntning af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi,
herunder dens fokus på, unge, skrøbelighed og ligestilling. En ny strategi for AsDB's samlede
aktiviteter frem mod 2030 er under udarbejdelse og ventes at fokusere særligt på bl.a. bankens
bidrag til implementeringen af FN's verdensmål og klimamålene. Danmark forventes i 2017 at
forpligte sig til at yde et bidrag på 86,3 mio. kr. til den 12. genopfyldning af den Asiatiske Ud-
viklingsfond for perioden 2017-20.

Kontoen er en rammebevilling.
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13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF)
Den sidste danske indbetaling til Den nordiske Udviklingsfond (NDF) blev foretaget i 2015

på 4,9 mio. euro (ca. 37 mio. kr.) og vedrørte de danske forpligtelser i forbindelse med fjerde
genopfyldning af NDF (NDF IV). Der er ikke planlagt yderligere indbetalinger til NDF.

Kontoen er en rammebevilling.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer
Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institu-

tioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande.
Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief
Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle re-
stancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted
Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig
til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes
i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter
gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den afri-
kanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen
skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den afrikanske Udvik-
lingsbank frem til 2054. Omkostninger forbundet med IDA's (Den Internationale Udviklings-
sammenslutnings) deltagelse i HIPC-initiativet og afvikling af restancer finansieres fra og med
2012 over § 06.37.01.11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA).

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
Af denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Euro-

pæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den EU-
bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår i
opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 506,8 521,8 605,3 710,0 710,0 710,0 710,0
Indtægtsbevilling ......................................... 2,2 128,8 10,4 10,0 10,0 10,0 10,0

10. Den Europæiske Udviklingsfond
 (EUF)

Udgift ................................................... 506,8 521,8 605,3 710,0 710,0 710,0 710,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 506,8 521,8 605,3 710,0 710,0 710,0 710,0
Indtægt ................................................ - 126,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
55. Statslige udlån, afgang .................. - 126,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.7.2 Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være
mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende
finansår.

BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil
kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.
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11. EU-lån til Tyrkiet
Indtægt ................................................ 2,2 2,3 0,4 - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 2,2 2,3 0,4 - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,0
I alt .................................................................................................................................. 5,0

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de ud-

viklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de
oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra
medlemslandene til EU Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og ikke over
EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF afholdes på udbetalingstidspunktet, herunder udgifter
til betaling af eventuelle negative renter som tilskrives Kommissions EUF-konto i Danmark.

Frem til og med EUF 8 (Lomé IV) bestod en del af det danske bidrag af risikovillig kapital,
som bl.a. blev anvendt til udbetaling af lån på særlige vilkår. Tilbagebetalingerne indsættes i
henhold til aftalen om finansiering af den Europæiske Unions bistand på en særlig konto i EIB,
hvori det er beskrevet, at medlemsstaterne kan anmode om udbetaling af disse midler, medmindre
Rådet beslutter andet. Danmark vil årligt hjemtage midlerne, der indtægtsføres på nærværende
konto. I 2018 budgetteres med hjemtagning af 10 mio. kr. Skønnet over indtægter er forbundet
med usikkerhed.

11. EU-lån til Tyrkiet
Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet med sidste tilbage-

betaling i 2017.

06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst
Dette aktivitetsområde omfatter indsatser, der mobiliserer privat finansiering, investeringer

og viden til fremme af markedsdrevet bæredygtig vækst, der understøtter udviklingslandenes
opnåelse af FN's 2030 dagsorden og verdensmålene. Aktivitetsområdet omfatter endvidere
forskningssamarbejde og stipendievirksomhed. Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til ud-
sendte og lokalt ansatte på rådgivende enheder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende en-
heder.

06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservationsbev.)
Under denne konto afholdes udgifter, der fremmer mobilisering af privat finansiering til op-

nåelse af verdensmålene. Risikoen er ofte for høj i udviklingslandene til at tiltrække den fornødne
finansiering. Dels når det gælder afdækning af risiko, der gør at private investorer holder sig til-
bage fra at udvikle og finansiere projekter på markedsmæssige vilkår. Dels når det gælder sub-
sidiering af finansiering til større primært offentlige infrastrukturprojekter, der ikke kan finansi-
eres på markedsvilkår. Der er fokus på at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål gennem mål
17 (Partnerskaber for handling) med henblik på at bidrage til mål 8 (Anstændige jobs og økono-
misk vækst), mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra private
aktører efter partnerskaber f.eks. inden for mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 11 (Bæredygtige
byer og lokalsamfund) m.fl.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 181,5 -144,5 620,0 345,0 620,0 570,0 520,0

10. Multilateral regionalbistand
Udgift ................................................... -23,2 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -23,2 - - - - - -

11. Investeringsfonden for Udvik-
 lingslande (IFU)

Udgift ................................................... 92,5 3,0 300,0 - 200,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 92,5 3,0 300,0 - 200,0 100,0 100,0

12. Den Internationale Finansi-
 eringsinstitution (IFC)

Udgift ................................................... 18,3 - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 18,3 - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

13. Danida Business Finance (DBF)
Udgift ................................................... 93,9 -147,5 250,0 325,0 400,0 400,0 400,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 93,9 -147,5 250,0 325,0 400,0 400,0 400,0

14. Projektudviklingsfacilitet Danida
 Business Finance
 Udgift ................................................... - - 50,0 - - 50,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - - 50,0 - - 50,0 -

11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er den centrale danske udviklingsfinansi-

eringsinstitution, der fremmer udviklingsformål gennem kommercielle investeringer. IFU er en
selvejende fond under Udenrigsministeriet. Der blev i 2017 ydet et bidrag på 200 mio. kr. til et
kapitalindskud i overensstemmelse med IFU's strategiplan for 2014-18.

Der er endvidere ydet støtte til en række fonde og faciliteter, der administreres af IFU. Disse
bidrag blev tidligere finansieret fra § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar, §
06.32.05.19. Investeringsfonde, § 06.32.11.10. Programindsatser og § 06.34.01.30. Klimainve-
steringsfonden.

Med henblik på at fremme udviklingsrelevante og bæredygtige investeringer på kommercielt
grundlag til opnåelse af verdensmålene og Paris klimaaftalen, forventes der i 2017 afgivet et til-
sagn på 100 mio. kr. til Verdensmålsfonden. Endvidere planlægges der i 2017 etableret en stats-
garanti på 800 mio. kr., som i 2018-2021 sikrer IFU adgang til genudlån fra Nationalbanken med
henblik på et indskud i Verdensmålsfonden for et beløb af samme størrelse. Evt. tab på aktiviteter
finansieret via genudlån vil blive finansieret via § 06.3. Bistand til udviklingslandene.

Med henblik på at styrke projektudvikling blev der i 2016 afgivet tilsagn på 50 mio. kr. til
etablering af en projektudviklingsfacilitet i IFU for 2016-2018.

Med henblik på at fremme små- og mellemstore virksomheders investeringer i udviklings-
lande forvaltes under kontoen et tilsagn til IFU-SMV faciliteten på 60 mio. kr. for 2015-2017.

Med henblik på at bidrage til at skabe lønsomme og bæredygtige projekter inden for landbrug
og fødevarebearbejdning i udviklingslande blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 89,5 mio. kr. til
etablering af en Landbrugsinvesteringsfond (DAF). IFU har bidraget med 212 mio. kr., og insti-
tutionelle investorer forventes at bidrage med ca. 500 mio. kr.
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Med henblik på fremme af vækst og beskæftigelse i Ukraine igennem involvering af særligt
små og mellemstore danske virksomheder blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 30 mio. kr. for
2015-2019 til Ukraine Investerings Facilitet (UFA).

Med henblik på at fremme investeringer i energieffektive løsninger blev der i 2014 afgivet
et tilsagn på 15 mio. kr. for 2014-2018 til etablering af en Energi Facilitet for Naboskabsregionen
(NEF).

Med henblik på at mobilisere offentlige og private midler til gennemførelse af klimainveste-
ringer i udviklingslandene blev der i 2012 etableret en Klimainvesteringsfond (KIF). Der er i alt
givet tilsagn på 275 mio. kr. i hhv. 2012 og 2013. Institutionelle investorer har i alt bidraget med
775 mio. kr.

Med henblik på at understøtte reformbestræbelserne i Mellemøsten og Nordafrika gennem
fremme af vækst og beskæftigelse blev Den arabiske Investeringsfond (AIF) etableret i 2011
(tidligere Frihedsinvesteringsfonden). Der er i alt indbetalt 100 mio. kr. til fonden i 2011 og 2012.

IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af ovenfor nævnte faciliteter og
fonde, og opgaverne er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17.

Der arbejdes i OECDs udviklingskomité (DAC) på nye regler for rapportering af privatsek-
torinstrumenter, som f.eks. IFU, som udviklingsbistand. Det arbejde forventes afsluttet i 2017 og
kan have konsekvenser for, hvordan IFU fremover indgår i opgørelsen af dansk udviklingsbistand.

Over kontoen finansieres udgifter til træning og kapacitetsopbygning til fremme af virksom-
heders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility (CSR) i projekter, som IFU investerer
i. Der planlægges ikke nye tilsagn til dette område, idet bæredygtighed er integreret i IFU's egne
aktiviteter.

12. Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC)
Den Internationale Finansieringsinstitution, IFC, er den førende multilaterale organisation

inden for mobilisering af kommercielle investeringer i udviklingslande og styrkelse af rammebe-
tingelser for privatsektorudvikling. Bidraget blev tidligere finansieret fra § 06.37.01.13. Den in-
ternationale finansieringsinstitution (IFC). Der forventes afgivet et årligt tilsagn på 20 mio. kr. i
2018 til implementering af en strategisk partnerskabsaftale for perioden 2017-2019 mellem IFC
og Danmark med fokus på at styrke IFC's indsats inden for fremme af markedsdrevet vækst bl.a.
gennem ny teknologi, innovation og nye forretningsmodeller. Der blev i 2017 afgivet tilsagn på
20 mio. kr. til partnerskabsaftalen. Der arbejdes på en kapitaludvidelse i IFC, som skal sikre, at
IFC kan bidrage til mobilisering af kapital til investeringer i udviklingslande med henblik på at
bidrage til 2030 dagsordenen. Der er endnu ikke taget beslutning om dansk deltagelse i kapita-
ludvidelsen. Indbetaling af evt. dansk bidrag forventes tidligst påbegyndt i 2019.

13. Danida Business Finance (DBF)
Det overordnede formål med Danida Business Finance (DBF) er at skabe rammevilkår for

bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande og derved medvirke til at frem-
me FN's verdensmål. Det umiddelbare formål er at sikre finansiering af større, primært offentlige,
infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår i udviklingslande. DBF kan
anvendes i forbindelse med projekter, der medvirker til bæredygtig omstilling i modtagerlandet.

Ordningen følger OECD's regler for bundne bistandskreditter. Ordningen har en bunden og
en ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske leverancer finansieres, mens den
ubundne ordning kan finansiere leverancer fra OECD-lande. Bevillingerne anvendes til betaling
af rentestøtte, kontantbidrag, teknisk assistance, projektrelateret myndighedssamarbejde samt evt.
træk på garantiforpligtigelser mv. Den operative del af DBF's opgaveportefølje varetages af IFU,
mens det strategiske ansvar og den overordnede bevillingskompetence henhører under Udenrigs-
ministeriet jf. akt. 106 af 8. juni 2017. Evt. tab på aktiviteter vil blive finansieret via § 06.3. Bi-
stand til udviklingslandene.

Udgifterne i forbindelse med DBF afholdes på udbetalingstidspunktet. Bidraget blev til og
med 2016 finansieret fra § 06.32.05.18. Danida Business Finance.
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14. Projektudviklingsfacilitet Danida Business Finance
Formålet med projektudviklingsfaciliteten er at fremme investeringer i offentlig infrastruktur.

Faciliteten giver adgang til finansiering for udviklingslande i forbindelse med udvikling af pro-
jekter, der ville kunne finansieres af Danida Business Finance. Faciliteten dækker op til 75 pct.
af projektudviklingsrisikoen og bidrager dermed til øgede investeringer i infrastrukturprojekter,
som er afgørende for at skabe bæredygtig vækst og udvikling i udviklingslande i tråd med FN's
verdensmål. Der er afgivet tilsagn på 50 mio. kr. i 2017. IFU gives eneret til at udføre arbejdet
med administration af projektudviklingsfaciliteten, og opgaven er dermed ikke omfattet af ud-
budspligt, jf. udbudsloven § 17 og akt. 106 af 8. juni 2017.

06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes udgifter, der katalyserer partnerskaber mellem forskellige
offentlige og private aktører til opnåelse af FN's verdensmål. Endvidere støttes fremme af et bedre
erhvervsklima i udviklingslandene, bl.a. gennem bidrag til multilaterale organisationer. Der er
fokus på at bidrage til opfyldelse af verdensmålene gennem mål 17 (Partnerskaber for handling)
med henblik på gennem markedsdrevet vækst at bidrage til mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk
vækst), mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra private aktører
efter partnerskaber f.eks. inden for mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 11 (Bæredygtige byer og
lokalsamfund) m.fl.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 83,0 213,3 679,2 888,5 766,5 826,5 775,5

12. Partnerskaber for markedsdrevet
 vækst

Udgift ................................................... - - 172,0 264,0 225,0 285,0 234,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 172,0 264,0 225,0 285,0 234,0

13. Vækstrådgivere
Udgift ................................................... 15,6 26,6 40,0 52,0 52,0 52,0 52,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 15,6 26,6 40,0 52,0 52,0 52,0 52,0

14. Strategisk sektorsamarbejde
Udgift ................................................... 8,6 14,0 50,0 68,0 70,0 70,0 70,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 8,6 14,0 50,0 68,0 70,0 70,0 70,0

15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)
Udgift ................................................... - 9,5 9,5 29,5 9,5 9,5 9,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 9,5 9,5 29,5 9,5 9,5 9,5

16. Støtte til aktiviteter indenfor
handel og udvikling
Udgift ................................................... - 35,0 35,0 50,0 50,0 50,0 50,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 35,0 35,0 50,0 50,0 50,0 50,0

17. Energi- og vandressourcer mv.
Udgift ................................................... - - 45,0 70,0 70,0 70,0 70,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 45,0 70,0 70,0 70,0 70,0

18. Strategiske indsatser i vækstmar-
 keder

Udgift ................................................... - - 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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19. Forskningssamarbejde
Udgift ................................................... 18,8 101,2 230,0 225,0 160,0 160,0 160,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 18,8 101,2 230,0 225,0 160,0 160,0 160,0

20. Stipendiatbistand
Udgift ................................................... 40,0 27,0 30,0 45,0 45,0 45,0 45,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 40,0 27,0 30,0 45,0 45,0 45,0 45,0

21. Arbejdsmarkeder og rammebe-
 tingelser

Udgift ................................................... - - 57,7 65,0 65,0 65,0 65,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 57,7 65,0 65,0 65,0 65,0

12. Partnerskaber for markedsdrevet vækst
Under denne konto afholdes udgifter til aktiviteter, der mobiliserer erhvervslivet i udvik-

lingssamarbejdet og fremmer en markedsdrevet bæredygtig vækst og beskæftigelse og bidrager
til FN's verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Det sker ved at katalysere brede
partnerskaber mellem forskellige offentlige og private aktører med henblik på, at den bedst til-
gængelige viden, de mest innovative ideer, teknologi, finansiering mv. kobles sammen og bidra-
ger til at udvikle markeder og indfri verdensmålene. Udlicitering af opgaver vil blive iværksat i
det omfang, det vurderes at bidrage til øget kvalitet og optimering af initiativerne. Nogle indsatser
på kontoen er nye, mens andre tidligere blev finansieret fra § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og
samfundsansvar, § 06.32.05.16. FN's Global Compact, § 06.32.05.20. Danida Business Delega-
tions og § 06.34.01.80. Øvrige bidrag. Der planlægges både en fortsættelse af eksisterende initi-
ativer og lancering af nye indsatser med finansiering fra nærværende konto.

Danida Market Development Partnerships (DMDP): Under kontoen afsættes 80 mio. kr. til
en fortsættelse af DMDP baseret på erfaringer fra 2017. Formålet med DMDP er at understøtte
opbygning af partnerskaber, der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i ud-
viklingslandene. Partnerskaberne vil inddrage virksomheder og organisationer. Ordningen ud-
møntes som en ansøgningspulje.

Danida Business Explorer: Under kontoen afsættes 15 mio. kr. til Danida Business Explorer,
som støtter danske virksomheders indledende afdækning af udvikling af konkrete forretningsmu-
ligheder, der imødekommer udviklingsbehov i udviklingslande med fokus på at bidrage til at
indfri verdensmålene. Ordningen udmøntes som en ansøgningspulje.

Innovation og teknologi: Under kontoen afsættes 60 mio. kr. til understøttelse af indsatser
indenfor iværksætteri, partnerskaber, mobilisering af finansiering samt udvikling og afprøvning
af nye innovative koncepter, teknologier og løsningsmodeller i udviklingssamarbejdet, herunder
med fokus på kvinder. Partnere kan være danske eller internationale organisationer, private virk-
somheder såvel som offentlige institutioner.

 Danida Business Delegations: Under kontoen afsættes 10 mio. kr. til Danida Business De-
legations, som støtter danske virksomheders deltagelse i erhvervsdelegationer og fælles er-
hvervsfremstød til udviklingslande med henblik på at undersøge forretningsmuligheder, der imø-
dekommer lokale udviklingsbehov med fokus på at bidrage til realisering af FN's verdensmål.
Ordningen støtter også besøg i Danmark af erhvervsdelegationer fra udviklingslande, der kan lede
til samarbejder med danske virksomheder, der kan skabe bæredygtig vækst i udviklingslande.
Ordningen udmøntes som en ansøgningspulje. Delegationsrejser og fælles erhvervsfremstød
gennemføres i offentlige-private partnerskaber i samarbejde med Eksportrådet.

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G): Der afsættes 20 mio. kr. til
det nye initiativ, 'Partnering for Green Growth and Global Goals 2030' (P4G,) der vil afløse 3GF
fra januar 2018. Beløbet vil dække udgifter forbundet med P4G Coordination Hub. Midlerne vil
endvidere bidrage til finansiering af det danske konsortium. Der afsættes endvidere 25 mio. kr.
til en international pulje, der har til formål at fremme opbygning og skalering af partnerskaber,
der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i udviklingslandene. Partnerskaberne
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vil inddrage regeringer, virksomheder og organisationer. Puljen administreres af P4G Coordina-
tion Hub.

World Ressource Institute (WRI): Der afsættes 15 mio. kr. i generelt bidrag i 2018 til insti-
tuttets næste strategiperiode 2018-2022 med fokus på at udnytte momentum for den bæredygtige
udviklingsdagsorden inden for grøn økonomisk transformation og synergier til P4G.

FN's Global Compact er verdens største initiativ inden for virksomheders samfundsansvar, der
bistår erhvervslivet med at forstå og omsætte FN's verdensmål til forretningsmuligheder. Kernen
i Global Compact er ti grundlæggende principper, som er baseret på internationalt vedtagne
konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptions-
bekæmpelse. Der planlægges i 2018 et treårigt tilsagn på 9 mio. kr. dækkende Global Compacts
strategiperiode frem til 2020. Danmark indgår i en fælles trustfund, som finansierer driftsom-
kostninger for Global Compact Sekretariatet.

Sustainable Trade Initiative (IDH) har til formål at fremme bæredygtig vækst i udviklings-
lande gennem en styrkelse af bæredygtighed i de globale værdikæder inden for specifikke bran-
cher, f.eks. kaffe og tekstil, gennem forpligtigende partnerskaber mellem virksomheder, myndig-
heder, fagbevægelse og civilsamfundsorganisationer, herunder med deltagelse af danske virk-
somheder og organisationer. Der forventes i 2017 afgivet et tilsagn dækkende strategiperioden
2017-2019. Næste tilsagn forventes afgivet i 2020.

The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) har til formål at fremme udviklingen af
ansvarlige og inkluderende finansielle markeder for de fattigste befolkningsgrupper i udviklings-
landene. Der afsættes 20 mio. kr. i 2018 til støtte for gennemførelse af en ny 5-års strategi
(2018-2022).

Andet: Endelig vil der under kontoen blive ydet tilskud til øvrige initiativer, der kan fremme
markedsdrevet bæredygtig vækst og beskæftigelse. Det omfatter bl.a. indsatser, der bidrager til
implementeringen af FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Der støttes under
kontoen desuden aktiviteter, der kan understøtte netværk, forretningsideer og projektudvikling,
mobilisere finansiering og kompetencer fra den private sektor til at adressere udviklingsbehov
og fremme øget produktivitet, indkomst, social udvikling, menneskerettigheder samt klima- og
miljømæssig bæredygtig udvikling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

13. Vækstrådgivere
Over kontoen finansieres udgifter til udsendte vækstrådgiveres løn og andre omkostninger i

forbindelse med rådgivernes udstationering og ophold i udlandet. Herudover finansieres fælles-
omkostninger, der følger direkte af vækstrådgiverne, såsom udgifter til rekruttering, administra-
tion af selvforsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer mv. I forlængelse af Aftale om en
vækstpakke fra juni 2014 udsendtes 17 vækstrådgivere for en 3-årig periode 2015-18. Fra 2017
udvides ordningen med yderligere 8 vækstrådgivere til i alt ca. 25 vækstrådgivere i perioden
2017-20. Udgifterne blev tidligere finansieret fra § 06.32.04.16. Vækstrådgivere.

Mio. kr.

2017 2018 2019 2020 2021

Danida Market Development Partnerships (DMDP) 60 80 100 100 100
Danida Business Explorer ......................... 10 15 15 15 15
Innovation og teknologi ........................... 60 30 30 30
Danida Business Delegations .................... 10 10 10 10 10
Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) 10 45 45 45 45
World Ressource Institute (WRI) ............. 15 15 15 15
FN's Global Compact ................................ 2 9 9
Sustainable Trade Initiative (IDH)............ 60 60
The Consultive Group to Assist the Poor (CGAP) 20
Andet .......................................................... 20 10 10 10 10

I alt ............................................................ 172 264 225 285 234
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Vækstrådgiverne stiller viden og ekspertise til rådighed i forbindelse med gennemførelsen
af det strategiske sektorsamarbejde (jf. § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde). Vækstrådgi-
vernes fokus vil især være at formidle, at danske myndigheder og den danske ambassade i et
samarbejdsland imødekommer konkret efterspørgsel fra sektormyndigheder i landet om støtte til
at styrke rammebetingelser, regulering, håndhævelse og politikker for sektoren, som adresserer
lokale udviklingsbehov og er af betydning for, at der kan tiltrækkes investeringer og skabes vækst
og arbejdspladser i landet. Vækstrådgiverne har fokus på sektorer, hvor Danmark kan bidrage
med særlige kompetencer, viden og teknologi, som kan bane vejen for dansk erhvervslivs eksport-
og internationaliseringsaktiviteter.

Vækstrådgiverne er placeret på de danske ambassader men arbejder i det daglige tæt sammen
med myndighederne i de udvalgte sektorer. Over kontoen afholdes endvidere udgifter op til 2
mio. kr. til en rådgivende enhed med faglig ekspertise i hjemmetjenesten og til varetagelse af
økonomistyring. Udgifterne ifm. vækstrådgiverne afholdes på udbetalingstidspunktet.

De deltagende danske myndigheder træffer sammen med Udenrigsministeriet beslutning om
valg af samarbejdslande og inddrages i Udenrigsministeriets rekruttering af vækstrådgivere og
vil herefter samarbejde direkte med vækstrådgiverne om det strategiske sektorsamarbejde. Hvor
det strategiske sektorsamarbejde kan understøttes af danske universiteter og forskningsinstitutio-
ner, kan vækstrådgiveren og de deltagende danske myndigheder fremme dette indenfor rammerne
af § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde og § 06.38.02.20. Stipendiatbistand.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på
regnskabet til nærværende konto.

14. Strategisk sektorsamarbejde
Det strategiske sektorsamarbejde skal styrke udvalgte sektorers bidrag til bæredygtig økono-

misk vækst og udvikling i udviklingslandene. Støtten ydes med henblik på at forbedre ramme-
betingelser, regulering, håndhævelse, politikker mv. i sektorer i samarbejdslandene, hvor Dan-
mark har særlige styrkepositioner i form af ekspertise og teknologi. Udgifterne blev tidligere fi-
nansieret fra § 06.32.04.17. Strategisk sektorsamarbejde.

Fra 2017 er rammen for det strategiske sektorsamarbejde udvidet set i lyset af udvidelsen i
antal vækstrådgivere (jf. § 06.38.02.13. Vækstrådgivere). Det langsigtede samarbejde gennemfø-
res med deltagelse af danske ministerier, regioner og kommuner, som har særlig ekspertise og
kan yde rådgivning vedrørende politikformulering, regulering, håndhævelse og forvaltning på
områder, som efterspørges af myndigheder i samarbejdslandene. Samarbejdet skal bidrage til at
opbygge kapacitet hos myndigheder i landene inden for de udvalgte sektorer med henblik på at
forbedre rammebetingelser mv. og dermed bane vejen for levering af dansk teknologi og viden
på kommerciel basis. Tilskudsmidlerne vil kunne anvendes til at finansiere danske myndigheders
deltagelse, herunder i samarbejdet med myndigheder i udviklingslandene, i tæt koordination med
Udenrigsministeriet og de danske ambassader i landene. Tilskudsmidlerne vil endvidere kunne
anvendes til at finansiere kortsigtede, målrettede indsatser, som kan bane vejen for myndigheds-
samarbejdet og for øvrig inddragelse af dansk ekspertise og teknologi, f.eks. til at arrangere og
gennemføre sektorfaglig besøgsudveksling, workshops, tekniske analyser, mindre demonstra-
tionsprojekter samt afprøvning af metoder og teknologi.

De deltagende danske myndigheder træffer sammen med Udenrigsministeriet beslutning om
valg af samarbejdslande og inddrages i Udenrigsministeriets rekruttering af vækstrådgivere og
vil herefter samarbejde direkte med vækstrådgiverne om det strategiske sektorsamarbejde. Hvor
det strategiske sektorsamarbejde kan understøttes af danske universiteter og forskningsinstitutio-
ner, kan vækstrådgiveren og de deltagende danske myndigheder fremme dette indenfor rammerne
af § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde.

Udgifterne i forbindelse med de strategiske sektorsamarbejder afholdes på udbetalingstids-
punktet.
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15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)
FN's Arbejdsorganisation, ILO, har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre

foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at
fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedta-
gelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrø-
rende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete bistandsaktiviteter er
koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (anstændigt
arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder på arbejdet, herunder
de såkaldte kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at orga-
nisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for
børnearbejde. ILO bidrager således til fremme af særligt - men ikke udelukkende - FN's ver-
densmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Bidraget til ILO blev tidligere finansieret over
§ 06.36.06.13. FN's Arbejdsorganisation (ILO).

Et dansk bidrag ydes til ILO's særlige fond for udrykning i forbindelse med naturkatastrofer
og konflikter, reetablering af arbejdspladser, sikring af levevilkår for sårbare arbejdstagere mv.
Dette arbejde er bl.a. baseret på en rettighedsbaseret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner
og standarder på området. Der planlægges i 2018 et bidrag på 9,5 mio. kr.

Der afsættes endvidere i 2018 20 mio. kr. til fortsat støtte til ILO/IFC's Better Work program
til fremme af anstændige arbejdspladser blandt leverandører i tekstilindustrien. Med afsæt i na-
tional lovgivning og ILO konventioner opbygges kapacitet blandt arbejdstagere og ledelse, mhp.
overholdelse af standarder ift. f.eks. arbejdsforhold, løn og ansættelsesforhold.

16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling
Over kontoen afholdes danske bidrag under et samlet treårigt program (2018-2020) for mul-

tilaterale indsatser vedrørende handel og udvikling (Aid for Trade). Bidragene blev tidligere fi-
nansieret over § 06.36.06.20. Støtte til aktiviteter inden for handel og udvikling. Formålet er at
fremme inklusiv, bæredygtig vækst gennem bl.a. støtte til handelslettelse, handelsliberalisering
og øget eksportfokus. Aid for Trade indsatserne sigter på at styrke udviklingslandes evne og ka-
pacitet til at udnytte eksisterende og nye markedsadgange for deres produkter. Gennem handel
og integration i globale værdikæder får landene mulighed for at skabe bæredygtig vækst og be-
skæftigelse og derved bidrage til at fremme FN's verdensmål.

Der afsættes i 2018 50 mio. kr. til multilaterale indsatser inden for handel og udvikling under
indeværende konto. I 2018 ventes International Trade Centre (ITC) støttet med 30 mio. kr., det
offentligt-private partnerskab Global Alliance for Trade Facilitation (GATF) med 10 mio. kr., to
WTO faciliteter om handelslettelse hhv. standarder med i alt 5 mio. kr. og International Centre
for Trade and Development (ICTSD) med 5 mio. kr. Fordelingen sigter på at støtte de mest ef-
fektive organisationer, hvor Danmark samtidig kan opnå størst mulig indflydelse.

Kontoen er en rammebevilling.

17. Energi- og vandressourcer mv.
Over kontoen ydes bidrag til indsatser der kan fremme virkeliggørelse af FN's verdensmål i

forhold til mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 7 (Bæredygtig energi). Fokus vil bl.a. være på
at bane vejen for flere private investeringer i nødvendig infrastruktur gennem energi- og vand-
sektorreformer og styrkede partnerskaber omkring finansiering. Det vil være et fokusområde at
øge deltagelsen af virksomheder, institutioner og organisationer. Indsatserne var tidligere finan-
sieret over § 06.34.01.80. Øvrige bidrag. Der forudses i 2018 et nyt bidrag på 25 mio. kr. til
partnerskabet mellem DTU og FN's miljøprogram (placeret i FN-byen i København), og 45 mio.
kr. målrettes indsatser på vandområdet, der vil fokusere på udvikling af rammebetingelser for
investeringer gennem viden- og kapacitetsopbygning, innovation og partnerskaber. Fokus vil li-
geledes være på at engagere danske kompetencer.
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18. Strategiske indsatser i vækstmarkeder
I transitions- og vækstøkonomierne kan initiativer og projekter støttes. Der vil overvejende

være fokus på de lande, som er i en afsluttende fase som prioritetslande eller tidligere har været
prioritetslande. Aktiviteterne vil ikke have samme finansielle tyngde som i prioritetslandene men
være af kortvarig og strategisk karakter. Indsatserne kan dække udviklingsindsatser inden for god
regeringsførelse, økonomisk diplomati, udenrigs- og sikkerhedspolitik, kulturelle indsatser mv.
Indsatserne blev indtil 2017 finansieret over § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i Afrika og §
06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asien.

19. Forskningssamarbejde
Under denne konto afholdes udgifter til forskningssamarbejdsprojekter og til opbygning af

forskningskapacitet i udvalgte lande gennem partnerskaber med danske institutioner. Indsatserne
blev indtil 2017 finansieret over § 06.35.01.10. Projekter i Danmark og § 06.35.01.11. Forsk-
ningsvirksomhed. Internationale forskningsinstitutioner kan ligeledes støttes over kontoen. Tidli-
gere blev disse indsatser støttet over § 06.35.02.11. Anden international udviklingsforskning.

Der ydes støtte til forskningssamarbejdsprojekter i partnerskaber mellem universiteter i
Danmark og universiteter i prioritetslande samt i udvalgte transitions- og vækstlande, som er
omfattet af det strategiske sektorsamarbejde. Formålet er at generere ny viden og styrke kapaci-
tetsopbygningen på forskningsområdet samt bidrage til anvendelsen af forskningsresultater.
Midlerne søges i konkurrence og fokuseres på udvalgte temaer af særlig relevans for landenes
udviklingsproblemstillinger, de danske udviklingspolitiske prioriteter og på sektorer, hvor Dan-
mark kan bidrage med særlige kompetencer, viden og teknologi, som kan bane vejen for danske
universiteters og dansk erhvervslivs eksport- og internationaliseringsaktiviteter.

Endvidere gives en del af midlerne til syddrevne projekter i Ghana og Tanzania, hvor insti-
tutioner i de pågældende lande tager initiativ til ansøgningen og vælger de danske samarbejds-
partnere.

Der planlægges indgået tilsagn på 225 mio. kr. i 2018.
Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg for Udviklingsforskning (FFU) er udpeget af mi-

nisteren med ansvar for udviklingssamarbejdet til at bistå med rådgivning om uddeling af mid-
lerne til forskningsprojekterne. FFU's sammensætning er godkendt af bestyrelsen for Danmarks
Innovationsfond, der også godkender opslag og indstillinger fra FFU. Bevillinger til de indstillede
projekter tiltrædes af ministeren med ansvar for udviklingssamarbejdet i henhold til gældende
bevillingsregler for udviklingssamarbejdet. Af bevillingen dækkes udgifter til FFU og til sag-
kyndige i Ghana og Tanzania, der bidrager til vurdering af de syddrevne projekter, honorarer til
internationalt sagkyndiges vurderinger af projekterne (peer reviewers), udgifter til annoncering,
dialogmøder med forskningsinstitutioner i Danmark og i partnerlandene, tværgående analyser og
reviews af forskningsprogrammer samt udgifter til formidlingsaktiviteter.

Under kontoen støttes endvidere opbygning af forskningskapacitet gennem programmet Buil-
ding Stronger Universities (BSU), hvortil der i 2017 blev bevilget 90 mio. kr. til tredje fase, der
gennemføres over fire år. Der ydes herigennem tilskud til fremme af forudsætningerne for, at
universiteter i udvalgte prioritetslande kan gennemføre forskning på højt niveau og bidrage til
samfundsudvikling baseret på forskningsmæssige resultater. Gennem langvarige partnerskaber
med danske universiteter ydes støtte til universiteternes forskningsmiljø og forskningsprocesser
bl.a. gennem etablering af ph.d.-skoler, støtte til e-biblioteker, laboratorier og forskningsforvalt-
ning samt aktiviteter som fremmer at forskningen anvendes.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med den daglige admini-
stration af forskningsprojekter under FFU og af BSU-programmet, mens det overordnede politiske
og strategiske ansvar for bevillingerne varetages af Udenrigsministeriet. Opgaven er dermed ikke
omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. Tilskud til DFC's driftsbudget finansieres over
denne konto, herunder ekstraudgifter i forbindelse med DFC's udflytning til Holbæk.
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20. Stipendiatbistand
Stipendievirksomheden har til formål at understøtte gennemførelsen af uddannelsesforløb og

kompetenceudvikling for stipendiater fra udvalgte udviklingslande, som vurderes at have kom-
petencer og potentiale til at bidrage til udviklingen i deres hjemlande. Aktiviteterne blev indtil
2017 finansieret over § 06.32.04.11. Stipendiatbistand.

Det drejer sig i 2018 primært om stipendier til deltagelse på videregående undervisningstilbud
i Danmark af op til to års varighed. Deltagere udvælges blandt samarbejdspartnere i samarbejde
med danske videregående uddannelsesinstitutioner og som led i gennemførelsen af danske prio-
riteter. Hidtil har stipendievirksomheden primært omfattet deltagere fra danske prioritetslande.
Fra 2017 blev stipendiebistanden udvidet til deltagere fra lande, der er omfattet af aktiviteterne
under § 06.38.02.14. Strategiske sektorsamarbejde, mens tilskud til stipendieaktiviteter i priori-
tetslande gradvist overgår til finansiering under landeprogrammerne. Støtte kan også ydes som
led i gennemførelsen af erhvervsstipendiater, hvor kandidater f.eks. er udvalgt af en dansk virk-
somhed. Der planlægges et årligt tilsagn til stipendiatbistand på 45 mio. kr. i 2018.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med administration af sti-
pendiatbistanden, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. DFC
vil, efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af stipendiaterne
samt planlægning, tildeling af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne. Be-
villingen dækker også oprettelse og vedligehold af et alumne-netværk for tidligere stipendiater.
Tilskud til DFC's driftsbudget finansieres fra denne konto, herunder ekstraudgifter i forbindelse
med DFCs udflytning til Holbæk. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer
DFC også stipendiater på studieophold i Danmark og kapacitetsudvikling baseret på efterspørgsel,
som finansieres af de bilaterale programmer og projekter samt stipendiater finansieret under §
06.38.02.19. Forskningssamarbejde. DFC har inden for rammerne af aftalen med Udenrigsmini-
steriet mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed.

21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser
Over kontoen støttes partnerskaber med danske arbejdsmarkedsorganisationer, herunder andre

erhvervsorganisationer og arbejdstagerorganisationer, der bidrager til at fremme arbejdstagerret-
tigheder og bedre erhvervsklima i udviklingslande og dermed FN's verdensmål 8 (Anstændige
jobs og økonomisk vækst). Et godt erhvervsklima og et velfungerende arbejdsmarked er afgø-
rende for, at udviklingslandene kan sikre de nødvendige private investeringer, og for at det lokale
erhvervsliv udvikles. Et godt erhvervsklima og en ansvarlig privat sektor kan bidrage til øget
transparens i regeringsførelsen, begrænsning af korruption og bedre skatteinddrivelse, som kan
finansiere partnerlandenes egen udvikling. Valg af organisationer sker gennem en åben ansøg-
ningsrunde i 2017, hvor organisationerne gives mulighed for at beskrive, hvorledes de på bag-
grund af dokumenterede kompetencer kan bidrage til gennemførelse af den udviklingspolitiske
og humanitære strategi. På baggrund af resultatet af ansøgningsrunden, der forventes afsluttet juni
2017, vil der på ændringsforslagene flyttes midler fra § 06.33.01.10. Strategiske partnerskaber til
nærværende konto.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 65 mio. kr. på baggrund af
| resultatet af den åbne ansøgningsrunde om strategiske partnerskaber blandt danske civilsam-
| fundsorganisationer, som blev afsluttet i juli 2017. Opjusteringen sker ved en overførsel af midler
| fra § 06.33.01.10 Strategiske Partnerskaber, hvor midler til rådighed for ansøgningsrunden var
| indbugetteret på finanslovsforslaget for ikke på forhånd at afsætte et specifikt beløb til arbejds-
| markedsorganisationer, men lade beløbet afhænge af antallet af ansøgninger og kvaliteten af disse.
| Arbejdsmarkedskonsortium bestående af Ulandssekretariatet, 3F og Dansk Industri har som
| formål at fremme arbejdstagerrettigheder, velfungerende arbejdsmarkeder samt rammevilkår for
| bæredygtig økonomisk og inklusiv vækst i udviklingslande. Arbejdsmarkedskonsortiets udvik-
| lingsarbejde fokuserer særligt på at styrke social dialog, kapacitetsopbygning af arbejdsmarkedets
| partnere, et godt erhvervsklima og en ansvarlig privat sektor.
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| Aktivitetsoversigt: Tilsagn

06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører

naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt, og aktiviteterne er overført
til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - -0,6 - - - - -

10. Diverse multilaterale bidrag
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

20. Støtte til Internationale Menne-
skerettigheder, NGO'er mv.
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

25. Støtte til multilaterale aktiviteter
inden for handel og udvikling
Udgift ................................................... - -0,6 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -0,6 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6

06.39. Humanitær bistand
Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde

og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til af-
hjælpning af humanitære behov, herunder bistand til flygtninge, internt fordrevne og berørte lo-
kalsamfund som følge af naturkatastrofer, konflikter og langvarige kriser. Anvendelsen af mid-
lerne følger principperne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. FN's verdens-
mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling
mellem kønnene) er centrale i det humanitære arbejde, ligesom også andre verdensmål på det
sociale område fremmes gennem Danmarks støtte til multilaterale indsatser og til indsatser gen-
nemført af civilsamfundsorganisationer. Danmark understøtter i stigende grad beskyttelse og
selvforsørgelse i nærområder til langvarige kriser og konflikter med henblik på at bidrage til at
reducere behovet for humanitær bistand og begrænse ustabilitet og flygtningestrømme mest mu-

| Mio. kr.| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Arbejdsmarkedskonsortium .......................| 65| 65| 65| 65
| Ulandssekretariatet .....................................| 31,1
| 3F - Fælles Fagligt Forbund .....................| 26,6

| I alt ............................................................| 57,7| 65| 65| 65| 65
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ligt. Verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) spiller her en væsentlig rolle. Kob-
lingen mellem humanitære indsatser og udviklingsindsatser styrkes i overensstemmelse med an-
befalingerne fra Det Humanitære Topmøde i maj 2016, hvilket bl.a. sker ved, at det danske en-
gagement med en række multilaterale organisationer samt danske civilsamfundsorganisationer
integreres i et samlet partnerskab, som dækker både det humanitære område og udviklingsinds-
atser.

Målgruppen for den humanitære bistand er de mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper,
herunder flygtninge og internt fordrevne. I strategien lægges der vægt på, at Danmark skal leve
op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at
fastholde og aktivt understøtte de humanitære principper vedrørende medmenneskelighed, neu-
tralitet, upartiskhed og uafhængighed, ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed,
effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt. Nærområdeindsatser indgår som et
væsentligt element i den samlede humanitære bistand.

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

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reserva-
tionsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisatio-
ner, der udfører humanitære indsatser i udviklingslandene til fordel for lokalbefolkningen, internt
fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 640,0 590,0 605,0 625,0 625,0 625,0 625,0

10. FN's Flygtningehøjkommissariat
 (UNHCR)

Udgift ................................................... 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0

11. FN's Organisation for Palæsti-
 naflygtninge (UNRWA)

Udgift ................................................... 90,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 90,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

12. FN's Humanitære Koordinations-
 kontor (OCHA)

Udgift ................................................... 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

13. FN's Fødevareprogram (WFP)
Udgift ................................................... 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

14. Den Internationale Røde Kors
 Komite (ICRC)

Udgift ................................................... 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0

16. FN's Centrale Humanitære Fond
 (CERF)

Udgift ................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17. FN's Organisation for Mineryd-
 ning (UNMAS)

Udgift ................................................... 30,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 30,0 - 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,1
I alt .................................................................................................................................. 0,1

10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til opgave at yde international beskyttelse til

verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtningene gennem repatriering
til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller genbosættelse i et tredjeland. UNHCR har
en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den internationale humanitære indsats i en
række store kriser med mange flygtninge og internt fordrevne. UNHCR er en vigtig aktør i de
igangværende reformer af det internationale humanitære system og har i den sammenhæng styrket
sin indsats for internt fordrevne. UNHCR er endvidere ved at styrke samarbejdet med vigtige
udviklingsaktører som UNDP og Verdensbanken med henblik på at fremme indsatsen for skabelse
af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens be-
skyttelsesindsatser i kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale
samfund. Det årlige danske kernebidrag til UNHCR udgør 160 mio. kr.

11. FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)
FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) har siden 1950 ydet bistand til palæ-

stinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag
godt 5 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle
fond, der finansierer organisationens kerneydelser til Palæstinaflygtningene i nærområdet inden
for beskyttelse, undervisning, sundhed, social sikkerhedsnet og beskæftigelse. Udover at støtte
UNRWA's kerneydelser har Danmark introduceret et performancebaseret monitoreringssystem
med henblik på at fremme en mere fokuseret og forpligtende dialog mellem UNRWA og dono-
rerne om organisatoriske reformer, som skal styrke organisationens effektivitet, særligt på det fi-
nansielle område. Der planlægges i 2018 afgivet tilsagn på 70 mio. kr. i kernebidrag til UNRWA.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)
FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) har til formål at sikre koordinationen af hu-

manitær bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer samt at fremme ka-
tastrofeforebyggelse. OCHA huser endvidere FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) og admi-
nistrerer de landebaserede humanitære fonde samt er ansvarlig for udarbejdelse, koordination og
udsendelse af FN-appeller. OCHA forestår desuden politikudvikling på det humanitære område
for FN's generalsekretær og varetager rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold
til FN's sikkerhedsråd. Chefen for OCHA er FN's Nødhjælpschef og står i spidsen for Inter-
Agency Standing Committee (IASC), det globale humanitære koordinationsforum. OCHA's akti-
viteter finansieres kun i begrænset omfang over FN's generelle budget. OCHA har en central rolle
i at styrke det humanitære system og sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. Der plan-
lægges i 2018 afgivet tilsagn på 30 mio. kr. i kernebidrag til OCHA. Danmark fastholder med
dette bidrag den danske indflydelse på OCHA's arbejde og derigennem på det internationale hu-
manitære system.
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13. FN's Fødevareprogram (WFP)
FN's Fødevareprogram (WFP) bidrager direkte til FN's verdensmål 2 (Stop sult), som Dan-

mark prioriterer i fattige og skrøbelige lande. Opnåelsen af verdensmål 2 er afgørende for at sikre
et værdigt liv for mennesker, der er fordrevet af kriser og konflikt, men også for at opnå frem-
skridt inden for uddannelse, ligestilling og børne- og mødredødelighed. Ligesom Danmark prio-
riterer WFP også mål 17 (Partnerskaber for handling) i sit samarbejde med lande, organisationer
og virksomheder. WFP's primære formål er at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til sår-
bare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. Organisationens andet mål er
at bekæmpe sult i bredere forstand. Hovedparten af modtagerne er kvinder og børn. WFP er en
af verdens største humanitære organisationer. Over 80 pct. af WFP's ressourcer går til nødhjælp.
Danmark og WFP indgik i 2016 en strategisk partnerskabsaftale (2016-2019). Aftalen omfatter
et forventet årligt bidrag på 210 mio. kr. til WFP's arbejde med at afskaffe sult, fremme huma-
nitær innovation og øge fødevaresikkerheden i længerevarende kriser. WFP anvender i stigende
grad kontanter og betalingskort. WFP opkøber også lokalt og regionalt produceret mad, for at
fremme modtagerlandenes fødevareproduktion og mindske skævvridning af lokale fødevaremar-
keder. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevaresikkerhed i humanitære katastrofer
og som koordinator for logistik og telekommunikation på vegne af det humanitære samfund i
verdens kriseramte brændpunkter og er samtidig ansvarlig for FN's humanitære luftfartsselskab,
som er en uundværlig leverandør af transportydelser til hele det humanitære system i områder
ramt af kriser og konflikt. Der planlægges i 2018 afgivet et tilsagn på 210 mio. kr. til WFP, heraf
7 mio. kr. til sekundering af rådgivere.

14. Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC)
Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse og humanitær bistand til ofre

for væbnede konflikter. Medicinsk og kirurgisk behandling er et væsentligt element i aktiviteter-
ne, men ICRC er også en af de stærkeste advokater for overholdelse af folkeretten og de huma-
nitære principper. ICRC's indsatser retter sig således både mod kombattanter, sårede, krigsfanger,
civile internerede, politiske fanger, flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkningen i konflikt-
ramte områder. Dermed bidrager ICRC i stigende grad til implementeringen af de fire strategiske
pejlemærker i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi ved at medvirke til at af-
hjælpe nød og sikre stabilitet og genopbygning. Det årlige danske kernebidrag til ICRC plan-
lægges i 2018 forøget fra 20 mio. kr. til 40 mio. kr., hvilket reflekterer organisationens status som
en af Danmarks vigtigste humanitære partnere.

16. FN's Centrale Humanitære Fond (CERF)
FN's Centrale Humanitære Fond's (CERF) formål er at gøre FN-systemet i stand til at reagere

hurtigere i akutte humanitære kriser samt til at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinan-
sierede. Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget
til at sikre flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. Et
CERF-sekretariat huset af FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden,
som udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter aktivt op om FN's
centrale og koordinerende rolle mhp. at skabe en sammenhængende international indsats i hu-
manitære kriser. Der planlægges i 2018 afgivet tilsagn på 100 mio. kr. til fonden.

17. FN's Organisation for Minerydning (UNMAS)
FN's Organisation for Minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på mine-

rydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for
Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede
projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsam-
fundsorganisationer er ansvarlige for at implementere. Der planlægges i 2018 afgivet et tilsagn
på 15 mio. kr.
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06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem
internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel
for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til
styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgif-
terne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... -0,7 -0,1 - - - - -

10. Humanitære bidrag
Udgift ................................................... -0,5 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

11. Civile beredskaber og akutte
 hum. indsatser

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

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

12. Bistand til flygtninge og internt
fordrevne i nærområder
Udgift ................................................... -0,2 -0,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

13. Nødhjælpspuljer
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,9
I alt .................................................................................................................................. 0,9

10. Humanitære bidrag
Over kontoen blev der tidligere ydet humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langva-

rige humanitære kriser. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen ned-
lagt i 2013, og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og
langvarige kriser.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til civile beredskaber og nødhjælpspuljer.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013, og udgifterne
afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.
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12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til indsatser i flygtninge i nærområder og

internt fordrevne. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i
2013, og udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og lang-
varige kriser.

13. Nødhjælpspuljer
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til finansiering af humanitære nødhjælps-

puljer. Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013, og
udgifterne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.

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

Under denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale
og internationale organisationer og institutioner samt fælles humanitære fonde. Det drejer sig om
såvel menneskeskabte som naturskabte kriser, herunder klimarelaterede katastrofer hvor en in-
ternational indsats er påkrævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til
indsatser for flygtninge og internt fordrevne i nærområder samt til at hjælpe lande, der har mod-
taget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt supplerende mål: i) øget ad-
gang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, internt fordrevne og lokalbe-
folkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger for flygtninge og fordrevne
og ii) aktiviteter, som støtter modtagerlande i at styrke deres flygtninge- og migrationshåndtering.
Der er fokus på en række kriser i Afrika, ligesom der er betydelig støtte til flygtningekriserne i
og omkring Syrien, Irak og Afghanistan.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og inter-
nationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og
langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistandseffektivitet. For
indeværende konto vil der kunne ske ændringer i fordelingen på underkonti ifm. ændringsforsla-
gene.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 1.559,9 1.759,9 1.770,0 1.875,0 1.875,0 1.875,0 1.875,0

10. Strategiske Partnerskaber og
 Nødhjælpspuljer

Udgift ................................................... 644,0 674,0 650,0 759,5 759,5 759,5 759,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 644,0 674,0 650,0 759,5 759,5 759,5 759,5

11. Øvrige bidrag til akutte og lang-
 varige kriser

Udgift ................................................... 915,9 1.085,9 1.120,0 1.115,5 1.115,5 1.115,5 1.115,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 915,9 1.085,9 1.120,0 1.115,5 1.115,5 1.115,5 1.115,5
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2

10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr., som følge af re-
| sultatet af den åbne ansøgningsrunde blandt danske civilsamfundsorganisationer, der blev afsluttet
| i juli 2017. Forhøjelsen sker ved en tilførsel af midler fra § 06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte
| og langvarige kriser.
| Over kontoen finansieres tilskud til strategiske partnere blandt danske civilsamfundsorgani-
| sationer, som afløser de tidligere humanitære partnerskabsaftaler, der blev opsagt med udgangen
| af 2017. De strategiske partnere for perioden 2018-2021 er udvalgt igennem en åben ansøg-
| ningsrunde i 2017, der også omfattede midler under § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og ramme-
| betingelser og § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber. Tilskud til de strategiske partnere er
| genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på orga-
| nisationernes generelle kapacitet mht. såvel administration, herunder planlægning, og gennemfø-
| relse af planlagte indsatser.
| Tilskuddene allokeres til indsatser i et mindre antal prioriterede, langvarige humanitære kriser,
| samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier, metoder
| og kapaciteter på det humanitære område. Målet er generelt at bidrage til styrket beskyttelse og
| forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte sam-
| fund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.
| Derudover vil der af tilskuddet til de enkelte partnere, kunne afsættes op til 10 pct. af bevil-
| lingen til at fremme innovation og nye former for partnerskaber. Endelig omfatter tilskuddet til
| de danske humanitære organisationer fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i stand
| til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte
| humanitære kriser. Tilsvarende gælder Danish Emergency Response Fund (DERF), som er mål-
| rettet civilsamfundsorganisationer, der ikke er udvalgt som strategisk partner af Udenrigsmini-
| steriet. Midlerne skal som hovedregel anvendes som respons på en konkret international eller
| national appel om hjælp, og kan bl.a. anvendes til udsendelse af eksperter, indkøb og forsendelse
| af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæs-
| sige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser. Udsendelse
| af eksperter kan også ske med henblik på en generel styrkelse af responskapaciteten hos centrale
| internationale partnere, herunder FN, Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og det In-
| ternationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internationale netværk samt til deltagelse i koordination
| af humanitær bistand. De fleksible midler kan i begrænset omfang anvendes til forberedelse af
| fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gennem opbygning af beredskabslagre. Rammerne for
| den enkelte organisations anvendelse af tilskudsmidler under partnerskabet justeres under årlige
| konsultationer på baggrund af organisationens resultatberetning samt strategi og plan for det
| kommende år. Som resultat af den åbne ansøgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske
| partnere: Adventist Development and Relief Agency, Danmark (ADRA), Caritas Danmark, Dansk
| Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, MS Action Aid, Oxfam IBIS, Mission Øst, Red Barnet,
| Røde Kors i Danmark. Herudover yder Udenrigsministeriet tilskud til følgende humanitære part-
| nere under FN: FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's
| Befolkningsfond (UNFPA).
| ADRA Danmark har som overordnet mål at yde livsreddende humanitær assistance og be-
| skyttelse i akutte humanitære kriser og konflikter samt hjælpe de befolkningsgrupper og samfund
| berørt af langvarige humanitære kriser og konflikter med at opbygge modstandskraft. Organisa-
| tionen er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.
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| Caritas Danmark har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse
| for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrage målgruppen
| som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer,
| der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige
| kriser, der er såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fo-
| kuseres bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.
| Dansk Flygtningehjælp arbejder med alle aspekter af flygtningesagen. Indsatserne har som
| overordnet mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Ar-
| bejdet omfatter hele spektret fra nødhjælp i akutte flygtningekriser, over bistand til at flygtninge
| og internt fordrevne kan vende hjem, til bæredygtig reintegration og genopbygning. Indsatsen
| omfatter endvidere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold.
| Organisationen er til stede i mere end 35 lande og udsender derudover eksperter til flere FN-or-
| ganisationer såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's Børnefond (UNICEF),
| FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevareprogram (WFP). 
| Folkekirkens Nødhjælp er en folkelig hjælpeorganisation med baggrund i den danske Folke-
| kirke. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med akut nødhjælp, langsigtet udviklingsarbejde og in-
| formation om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og
| Centralasien. Folkekirkens Nødhjælp arbejder multilateralt gennem alliancen Action by Churches
| Together og i partnerskab med lokale kirkelige foreninger og folkelige organisationer, der ofte
| står for at gennemføre indsatsen i humanitære kriser med faglig og finansiel støtte fra Folkekir-
| kens Nødhjælp.
| Mellemfolkeligt Samvirke Action Aid Denmark (MS/AA DK) har som mål at fremme en ret-
| færdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed uden fattigdom
| og undertrykkelse. MS/AA DK arbejder særligt med at styrke kvinder og unges rettigheder og
| modstandskraft i humanitære situationer gennem lokal forankring af humanitær respons og lang-
| sigtet udviklingsarbejde. MS/AA DK er en del af alliancen ActionAid International.
| Oxfam IBIS har som mål at arbejde for en mere retfærdig verden, hvor mænd og kvinder, børn
| og unge har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam IBIS' humanitære ind-
| satser har fokus på at fremme øget modstandskraft og beskyttelse for udsatte grupper i form af
| nødhjælp, uddannelse og styrkede rettigheder, særligt i Mali og Sydsudan. Oxfam IBIS er medlem
| af den internationale Oxfam-konføderation, der arbejder med humanitære indsatser og langsigtet
| udvikling i mere end 90 lande.
| Mission Øst har som mål at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til
| at organisere og hjælpe sig selv. Mission Øst støtter aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til
| langsigtet udviklingshjælp. Indsatserne fokuserer særligt på at afhjælpe behov i lokalsamfund,
| ikke mindst inden for handicapområdet, og gennem styrkelse af modstandskraft i landområder.
| Mission Øst er aktiv i en række kriser, specielt i Asien, og er endvidere medlem af et interna-
| tionalt netværk af nødhjælpsorganisationer.
| Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder
| for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Ret-
| tigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser i akutte og langvarige kriser og gennem
| langsigtet udviklingsbistand, bl.a. gennem støtte til konkrete indsatser, udsendelse af rådgivere
| og fortalervirksomhed. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning, Save the
| Children, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer. 
| Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors-selskabers kapacitet til at
| forbedre sårbare menneskers liv og udvikle lokalsamfunds evne til at modstå katastrofer og andre
| omvæltninger. Det sker ved at arbejde i længerevarende partnerskaber primært inden for kata-
| strofeforebyggelse og sundhed samt i nogen udstrækning psyko-social bistand til flygtninge og
| internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse
| af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Røde Kors midler til den In-
| ternationale Røde Kors Komités (ICRC) nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære
| kriser.
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| FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne
| og statsløse beskyttelse og at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har
| gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet
| yderligere underbygget gennem indgåelse af en strategisk partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen
| supplerer det danske kernebidrag til UNHCR og er i særlig grad fokuseret på indsatser til fremme
| af varige løsninger i langvarige flygtningekriser men indeholder også en fleksibel nødhjælpspulje.

| FN's Børnefond (UNICEF) har som mål at bistå udviklingslandene med at forbedre levevil-
| kårene for børn, unge og kvinder. Det humanitære arbejde udgør over en tredjedel af organisa-
| tionens samlede aktiviteter, og UNICEF er dermed en helt central aktør i det internationale nød-
| hjælpsarbejde. Det samlede danske engagement med UNICEF integreres i én aftale, hvori dette
| bidrag indgår jf. § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF. Bidraget støtter UNICEF's indsats i
| et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens generelle
| kapacitet på nødhjælpsområdet.
| FN's Befolkningsfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke bidraget til
| at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder som en integreret del af det internatio-
| nale samfunds nødhjælpsrespons. Indsatsen er forankret i en humanitær strategi, som blev ved-
| taget i 2012. Det samlede danske engagement med UNFPA integreres i én aftale, hvori dette bi-
| drag indgår jf. § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA). Gennem bidraget ydes støtte til
| indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens
| generelle kapacitet på området.
| Danish Emergency Relief Fund (DERF) er en nyetableret pulje, som administreres af CISU,
| og som har samme formål og anvendelsesområder som de fleksible midler under tilskud til de
| strategiske partnere. Puljen er målrettet civilsamfundsorganisationer, som ikke er udvalgt som
| strategisk partner af Udenrigsministeriet, og vil sætte disse i stand til at reagere hurtigt og ef-
| fektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre akutte humanitære kriser i områder,
| hvor de eller deres faste partnere har en relevant tilstedeværende ekspertise og kapacitet. CISU
| har som puljeadministratorer beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning. Aftalerne vil
| nøje stipulere organisationernes forpligtelse til at følge dansk forvaltningsret og de til enhver tid
| gældende retningslinjer, som fastsættes af Udenrigsministeriet.
| Under tilskuddet til de strategiske partnere og nødhjælpspuljer med danske private hjælpeor-
| ganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteter-
| nes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation
| for ekstraordinære omkostninger overstige 7 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete
| anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet
| indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

| Aktivitetsoversigt: Tilsagn
| Mio. kr.

| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| ADRA ........................................................| 17,5| 15| 15| 15| 15
| Caritas Danmark ........................................| 18| 22| 22| 22| 22
| Dansk Flygtningehjælp..............................| 145| 160| 160| 160| 160
| Folkekirkens Nødhjælp..............................| 63| 85| 85| 85| 85
| MS ActionAid............................................| 15| 15| 15| 15
| Oxfam IBIS................................................| 19| 19| 19| 19
| Mission Øst ................................................| 15| 19| 19| 19| 19
| Red Barnet .................................................| 36| 56| 56| 56| 56
| Røde Kors i Danmark ...............................| 115| 128| 128| 128| 128
| FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)| 160,5| 160,5| 160,5| 160,5| 160,5
| FN's Børnefond (UNICEF) .......................| 40| 40| 40| 40| 40
| FN's Befolkningsfond (UNFPA) ...............| 15| 15| 15| 15| 15
| Danish Emergency Relief Fund ................| 25| 25| 25| 25
| Øvrige nødhjælpspuljer .............................| 25

| I alt ............................................................| 650| 759,5| 759,5| 759,5| 759,5
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11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser
Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære

kriser. Det drejer sig om såvel menneskeskabte som naturskabte situationer, herunder klimarela-
terede katastrofer, hvor en international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som
regel af velrenommerede private hjælpeorganisationer og internationale organisationer med den
fornødne kapacitet og ekspertise.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret af FN som led
i den humanitære reform. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons
og er dermed også centrale instrumenter til at forbedre planlægning, koordination og monitorering
af den internationale humanitære bistand.

I begrænset omfang kan kontoen anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effek-
tiviteten og virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, herunder ved at
fremme styrket sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet, samt til
forebyggelse af humanitære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske private hjælpeorganisationer yder
Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse.
Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære
omkostninger overstige 7 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af ad-
ministrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisa-
tionens administrationsudgifter i øvrigt.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 4,5 mio. kr. som følge af
| resultatet af den åbne ansøgningsrunde om strategiske partnerskaber blandt danske civilsam-
| fundsorganisationer der blev afsluttet i juli 2017. Der overflyttes 4,5 mio. kr. fra nærværende
| konto til § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer.

Kontoen er en rammebevilling.
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Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter

Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investerings-
fremmeindsats under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og inve-
steringsfremme mv.

06.41.02. Eksportstipendiater og handelskontorer (Reservationsbev.)
Kontoen er nedlagt fra 2018 og bevillingen er overført til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 77,7 84,0 70,6 - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 26,6 32,1 23,3 - - - -

10. Eksportstipendiater og handels-
 kontorer

Udgift ................................................... 77,7 84,0 70,6 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 59,3 70,1 63,1 - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 15,4 14,0 7,5 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,9 - - - - - -
Indtægt ................................................ 26,6 32,1 23,3 - - - -
11. Salg af varer .................................. 26,6 32,1 23,3 - - - -

Bemærkninger: ad. 22. Andre ordinære driftsomkostninger: Vedrører udgifter til skattefrie tillæg og drift af eksportsti-
pendiatkontorerne. ad 44. Tilskud til personer: Vedrører udgifter til skattepligtige grundbeløb.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... -
I alt .................................................................................................................................. -

06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.1 Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til
fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen,
kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbe-
villing.

BV 2.10.2 Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i for-
bindelse med konferencer og lignende kan genanvendes.

BV 2.2.10 Tilskud ydes som tilsagn 
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 56,8 67,6 58,2 58,8 58,7 58,6 58,6

10. Indsats for små og mellemstore
virksomheder og innovative
vækstvirksomheder og iværksæt-

 tere
Udgift ................................................... 22,1 24,4 24,4 24,6 24,6 24,6 24,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,8 2,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 20,3 22,2 23,0 23,2 23,2 23,2 23,2

20. Fælles erhvervsfremstød
Udgift ................................................... 34,6 43,3 33,8 34,2 34,1 34,0 34,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 1,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 33,6 41,9 30,7 31,1 31,0 30,9 30,9

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,8
I alt .................................................................................................................................. 1,8

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og
iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har
Eksportrådet til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, in-
novative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og in-
novative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for in-
novation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksom-
heder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksom-
hederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude
på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samar-
bejdspartnere mv.

Eksportrådets initiativer omfatter endvidere særlige indsatser, der skal fremme små og mel-
lemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst fjernt fra Danmark.

Initiativerne omfatter bl.a. eksportparringsforløb, grow-forløb, innovation camps, Vitusforløb
og strategiske virksomhedsalliancer, hvor virksomhederne modtager målrettede rådgivningsforløb
ydet af Eksportrådets rådgivere. Initiativerne er omfattet af betalingsordningen (egenbetaling)
hvortil der ydes et tilskud i form af medfinansiering i størrelsesordenen 35-100 pct. Egenbeta-
lingen sikrer virksomhedernes engagement. Da tilskuddet til de små og mellemstore virksomheder

BV 2.2.14 Ambassaderne kan over bevillingen foretage mindre udlæg på op til
samlet 100.000 kr. pr. debitor i form af udgifter til bl.a. leje af bus,
hotelværelser, køb af flybilletter og lignende i forbindelse med officielle
erhvervsfremstød med deltagelse af udenrigs- og statsministeren og
medlemmer af kongefamilien med henblik på efterfølgende viderefak-
turering til den deltagende delegation. Såfremt et officielt fremstød
bliver aflyst og viderefakturering dermed ikke kan finde sted, vil så-
danne udgifter blive finansieret over bevillingen.
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sker i form af medfinansiering af Eksportrådets rådgivningsforløb, som er underlagt betalings-
ordningen, indtægtsføres tilskuddet under § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv.

Over bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af samarbejdet med de regionale vækst-
huse. Endvidere kan der afholdes udgifter til honorarer til Bevillingsudvalget under Danmarks
Eksportråd.

På finansloven for 2016 blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en styrket indsats
for at fremme dansk eksport samt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Dan-
mark. Bevillingen er i 2018 videreført for perioden 2018-2021. Heraf er der afsat 13,6 mio. kr.
årligt under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 13,2 mio. kr. årligt på hhv. under-
konto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

20. Fælles erhvervsfremstød
Eksportrådets program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den øko-

nomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurren-
ceevne og eksportomsætning. Ved at yde medfinansiering til fælles erhvervsfremstød for grupper
af virksomheder får de deltagende virksomheder mulighed for at opnå større viden om markeds-
og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmar-
kederne. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse for dansk
erhvervsliv.

Programmet giver mulighed for, at der ifm. et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller ifm.
et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud på op til 50 pct. af de godkendte tilskudsbe-
rettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre
minimum 50 pct. af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Tilskuddet er underlagt
en række krav, som er udspecificeret i de gældende retningslinjer for ordningen.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles erhvervsfremstød
vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for det gældende regelsæt kunne foretages af
en dansk virksomhed eller en dansk erhvervs- og/eller brancheorganisation. Endvidere kan re-
præsentationer i den danske udenrigstjeneste, i tilfælde hvor repræsentationen fungerer som ko-
ordinator for et officielt erhvervsfremstød, ansøge om et sådan tilskud på vegne af de deltagende
virksomheder med henblik på at repræsentationerne kan afholde udlæg herfor.Såfremt et officielt
fremstød bliver aflyst og eventuelle udlæg dermed ikke vil kunne viderefaktureres, vil sådanne
udlæg blive fuldt ud finansieret over bevillingen ligesom uforudsete udgifter relateret til et offi-
cielt fremstød, der ikke kan medfinansieres af de deltagende virksomheder, kan finansieres over
bevillingen.

Der er nedsat et bevillingsudvalg, der, jf. forretningsordenen, træffer afgørelse i sager ved-
rørende medfinansiering til virksomheder mv., der omfatter beløb på mere end 500.000 kr. og for
alle ansøgninger fra repræsentationer i udenrigstjenesten.

På finansloven for 2016 blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en styrket indsats
for at fremme dansk eksport samt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Dan-
mark. Bevillingen er i 2018 videreført for perioden 2018-2021. Heraf er der afsat 13,6 mio. kr.
årligt under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 13,2 mio. kr. årligt på hhv. under-
konto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.
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Fiskeriforhold
| I forbindelse med ændringsforslagene er hovedområdet § 06.5. Fiskeriforhold oprettet, jf.
| kongelig resolution af 7. august 2017.
| Under hovedområdet hører aktivitetsområderne § 06.51. Fællesudgifter inden for fiskeriom-
| rådet mv., § 06.52. Driftsstøtte inden for fiskeri, § 06.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisek-
| toren, § 06.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet, og § 06.55.
| Fiskeriforhold.

| 06.51. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet mv.
| I forbindelse med ændringsforslagene er aktivitetsområdet § 06.51. Fællesudgifter inden for
| fiskeriområdet mv. oprettet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017
| Under aktivitetsområdet hører § 06.51.01. Fiskeristyrelsen og § 06.51.06. Renter vedrørende
| tilskudsordninger på fiskeriområdet. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik i tæt
| samspil med det omgivende samfund. Fiskeristyrelsen administrerer aktiviteter, der skal sikre en
| effektiv forvaltning og kontrol af EU-regler og nationale regler for fiskerisektoren med henblik
| på, at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af fiskeriressourcerne. Styrelsens kontrolskibe indgår
| i redningsberedskabet.

| 06.51.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 15 og 125) (Driftsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 171,5 mio. kr. i 2018, 167,7
| mio. kr. i 2019, 158,8 mio. kr. i 2020 og 151,1 mio. kr. i 2021, jf. kongelig resolution af 7. august
| 2017. Som led i reorganiseringen af fiskeriområdet overføres endvidere 17,8 mio. kr. årligt i
| 2018-2021 til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 150,8 156,2 147,2 153,7 149,9 141,0 133,9

Indtægt ......................................................... 33,5 33,5 39,8 35,6 32,5 32,5 30,9
Udgift ........................................................... 184,3 189,7 187,0 189,3 182,4 173,5 164,8

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

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 180,0 185,4 181,8 184,4 178,0 169,1 160,4
Indtægt .................................................. 29,2 29,2 34,4 30,7 28,1 28,1 26,5

40. Indtægtsdækket kontrolvirksom-
 hed

Udgift .................................................... 2,3 2,3 2,9 2,6 2,3 2,3 2,3
Indtægt .................................................. 2,3 2,3 2,9 2,6 2,3 2,3 2,3

90. Indtægtsdækket virksomhed
Udgift .................................................... 2,0 2,0 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0
Indtægt .................................................. 2,0 2,0 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

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

| 3. Hovedformål og lovgrundlag
| Fiskeristyrelsens centrale dele er beliggende i København, Augustenborg og Tønder. Styrel-
| sen har herudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe
| til havs. Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og varetager som led her i opga-
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| ver med administration og kontrol inden for fiskeriområdet. Administrationen og kontrollen om-
| fatter sagsbehandling, regelforberedelse, myndighedsberedskab og politikforberedelse, tilsynsbe-
| søg samt deltagelse i internationalt samarbejde.
| Fiskeristyrelsen forventes i 2018 at yde tilskud for i alt ca. 0,5 mia. kr. inden for fiskerisek-
| toren, hvoraf hovedparten er finansieret af EU. Fiskeristyrelsen er EU-akkrediteret som udbeta-
| lende organ for EU-støtteordninger finansieret helt eller delvist af Hav-og Fiskerifonden (EHFF).
| Fiskeristyrelsen administrerer en række reguleringslove og medvirker til inden for sit område at
| formulere bidrag til Udenrigsministeriets erhvervs- og forskningspolitik. Opgaverne udføres i
| henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser,
| jf. BEK nr. xx af xx. xx 20xx, hvor det nærmere fremgår, hvilke love mm., som styrelsen ad-
| ministrerer.
| Fiskeristyrelsen er delvist registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Efter aftale med
| SKAT er alene ydelser, som leveres i konkurrence, pålagt moms.
| Yderligere oplysninger kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk.

Virksomhedsstruktur
06.51.01. Fiskeristyrelsen, CVR-nr. 39097176.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

| 4. Særlige bevillingsbestemmelser
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.9| Der er adgang til at overføre løn- og driftsbevillinger mellem hoved-
| kontiene § 06.11.01. Udenrigstjenesten og § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.
| BV 2.6.5| Der er på underkonto 10. Almindelig virksomhed adgang til at forhøje
| standardkonto 18. svarende til merindtægter vedrørende EU-medfinan-
| siering ud over det budgetterede.
| BV 2.6.5| Lønsumsloftet kan i finansåret forhøjes med op til 3/4 af finansårets
| indtægter på underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, som
| overstiger det budgetterede niveau. Ved mindreindtægter fra underkonto
| 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed reduceres lønsumsloftet ikke.
| BV 2.5.1| Der er adgang til at udsende medarbejdere til uddannelsesstillinger i
| internationale organisationer og andre landes ministerier inden for fi-
| skeri. Eventuelle refusioner i forbindelse hermed kan anvendes til dæk-
| ning af lønudgifter for de pågældende.
| BV 2.3.1.2| Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kal-
| kulatorisk momsandel.
| BV 2.2.9| Der er under § 06.51.01.10. Almindelig virksomhed adgang til at over-
| føre midler til og fra § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til dækning af den
| andel af driftsudgifterne under Erhvervsministeriet, der anvendes til til-
| rettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale ak-
| tionsgrupper og som medfinansieres i form af teknisk bistand fra fiske-
| riudviklingsprogrammet.

http://www.fiskeristyrelsen.dk
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| 5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der
| kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

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

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægter i alt .............................................. 33,5 33,5 39,8 35,6 32,5 32,5 30,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 2,0 2,0 2,5 2,2 2,0 2,0 2,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ 2,3 2,3 2,9 2,6 2,3 2,3 2,3
6. Øvrige indtægter .................................... 29,2 29,2 34,4 30,7 28,1 28,1 26,5

| Bemærkninger: Ad 1. Indtægterne vedrører bl.a. salg af rekvirerede opgaver mm., jf. det anførte til underkonto 90. Ind-
| tægtsdækket virksomhed.
| Ad 3. Under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er bl.a. budgetteret med indtægter vedrørende ERA-net, jf. det anførte
| til underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.
| Ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lovpligtige ydelser, jf. det an-
| førte til underkonto 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.
| Der blev på finansloven for 2003 indført et prisstigningsloft for en række statslige institutioner med væsentlige salgs- og
| gebyrindtægter, som ikke er underlagt fri konkurrence. Prisstigningsloftet er siden videreført på de efterfølgende finans-
| love. Prisstigningsloftet på samtlige konti underlagt loft på finansloven for 2017 videreføres til 2018. Prisstigningsloftet
| på 2018 udgør 0,7 pct. Det svarer til en opregulering med det generelle pris- og lønindeks på 2,7 pct. (inkl. niveaukor-
| rektion) fratrukket en produktivitetsfaktor på 2,0 pct. 
| Ad 6. Der kan i henhold til hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 ydes EU-medfinansiering med 75 pct. af
| udgifterne til teknisk bistand til iværksættelse og drift af programmerne, herunder til oprettelse og drift af netværkscenter.
| Der er interne statslige overførselsindtægter på samlet 8,2 mio. kr. årligt i årene 2018-2020 og 7,4 mio. kr. i 2021 ved-

| Opgaver| Mål
| Hjælpefunktioner samt generel le-
| delse og administration
| Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceoriente-
| rede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administra-
| tion og korrekt tilsyn med Fiskeristyrelsen.
| Regulering og politikudvikling| Målet er gennem regulering og politikudvikling at skabe
| rammerne for et konkurrence- og bæredygtigt fiskerierhverv
| og være med til at skabe en sammenhængende organisering
| af Udenrigsministeriets forsknings- og innovationsindsats på
| fiskeri- og akvakulturområdet.
| Tilskud| Målet er gennem en effektiv og korrekt forvaltning af støtte-
| reglerne at yde tilskud til fiskerisektoren, samt at tilrettelægge
| og udføre en effektiv og kundeorienteret forvaltning af pro-
| jekt- og markedsstøtteordningerne.
| Kontrol| Målet er at udøve effektiv, korrekt og kundevenlig kontrol
| samt tilsyn. Som en del af kontrollen er målet at sikre, at
| Fiskeristyrelsens tilskudsmodtagere ikke begår svig, og at der
| ikke opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne.

| Mio. kr.
| R
| 2015
| R
| 2016
| B
| 2017
| F
| 2018
| BO1
| 2019
| BO2
| 2020
| BO3
| 2021

| Udgift i alt ................................................|  192,3|    196,5|    190,9|  189,3|  182,4|  173,5|    164,8

| 0.| Generelle fællesomkostninger.........| 47,3| 48,4| 46,9| 45,8| 44,1| 42,1| 39,9
| 1.| Regulering og politikudvikling.......| 35,3| 36,1| 35,1| 35,0| 33,7| 32,0| 30,4
| 2.| Tilskud .............................................| 63,6| 64,9| 63,1| 62,9| 60,6| 57,6| 54,8
| 3.| Kontrol .............................................| 46,1| 47,1| 45,8| 45,6| 44,0| 41,8| 39,7
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| rørende underkonto 10. Almindelig virksomhed. Øvrige indtægter omfatter desuden donationsindtægter fra EU til fiske-
| riudviklingsprojekter, salg af biler mv. 

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ 255 270 251  236 232 218 214
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 125,7 127,6 123,4  116,9 115,0 107,9 105,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - 1,2 -  - - - -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 125,7 126,4 123,4  116,9 115,0 107,9 105,4

| Bemærkninger: I de tilfælde, hvor der er godkendt ydelse af særskilt vederlag til formænd og medlemmer for sæde i
| udvalg, nævn og råd mm., der er udpeget som uafhængige erhvervspersoner, og som ikke er statsansatte eller ansat ved
| tilskudsinstitutioner, afholdes lønudgifterne af lønbevillingen, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.5.1.

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Reguleret egenkapital ................................. - - 4,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 11,7 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 16,0 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 24,6 24,8 21,1 20,1 17,6 96,1 170,2
+ anskaffelser .............................................. 8,5 2,4 4,5 3,5 2,5 165,5 3,5
+ igangværende udviklingsprojekter .......... -1,7 0,3 1,0 1,0 83,0 -78,5 1,0
- afhændelse af aktiver ............................... 2,6 1,0 - - - - -
- afskrivninger ............................................. 4,0 5,4 6,5 7,0 7,0 12,9 13,0
Samlet gæld ultimo ..................................... 24,8 21,1 20,1 17,6 96,1 170,2 161,7

Donationer ................................................... - - 35,0 35,0 35,0 39,3 39,3
Låneramme .................................................. - - 160,0 160,0 160,0 170,5 170,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 12,6 11,0 60,1 99,8 94,8

| Bemærkninger: Et nyt kontrolskib vil være delvist finansieret af § 06.53 .30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-
| finansiering på baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet,
| Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017. 

| 10. Almindelig virksomhed
| På kontoen er budgetteret med udgifter og indtægter i relation til styrelsens almindelige
| virksomhed. 
| På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
| sten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om hav- og fiskeriudviklings-
| programmet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med køb af et nyt kontrolskib, der delvist
| vil blive finansieret af tilskud fra § 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-finansi-
| ering.

| 40. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed
| På kontoen er budgetteret med Fiskeristyrelsens gebyrfinansierede kontrolområder for lov-
| pligtige ydelser. Der budgetteres med gebyrindtægter på samlet 2,6 mio. kr. i 2018.
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| 90. Indtægtsdækket virksomhed
| På kontoen er budgetteret med indtægter vedrørende fiskerikontrollens indtægtsdækkede
| virksomhed, hvorunder der optages indtægter fra salg af skibsbugseringsydelser, rapporter over
| fiskeristatistik, bistand til certificering af dansk fiskeri, og uddannelse inden for fiskerikontrol
| (Grønland).
| Herudover kan der under den indtægtsdækkede virksomhed ydes teknisk bistand og rådgiv-
| ning mv. inden for Fiskeristyrelsens øvrige administrationsområde.

| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
| På kontoen er budgetteret med indtægter fra deltagelse i koordination af transnationale
| forskningsindsatser (ERA-Net) vedrørende informations- og kommunikationsteknologi i fiskeri-
| sektoren.

| 06.51.06. Renter vedrørende tilskudsordninger på fiskeriområdet
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet som følge af kongelig resolution
| af 7. august 2017.
| Hovedkontoen omfatter de af Fiskeristyrelsen budgetterede renteudgifter og renteindtægter
| for tilskudsordninger under fiskeriområdet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1

30. Renter vedrørende tilskudsfor-
valtningen på fiskeriområdet
Udgift ................................................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
26. Finansielle omkostninger .............. - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt ................................................ - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Finansielle indtægter .................... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1

| 30. Renter vedrørende tilskudsforvaltningen på fiskeriområdet
| På underkontoen er der for de tilskudsordninger, som administreres af Fiskeristyrelsen, bud-
| getteret med renteudgifter og renteindtægter på 0,1 mio. kr. vedrørende de renter, som ikke til-
| falder eller refunderes af EU.

| 06.52. Driftsstøtte inden for fiskeri
| I forbindelse med ændringsforslagene er aktivitetsområdet § 06.52. Driftsstøtte inden for fi-
| skeri oprettet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Aktivitetsområdet omfatter støtte vedrørende lån inden for fiskeri, herunder garanti samt til-
| skud til produktionsfonde inden for fiskeri.
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| 06.52.51. Fiskeafgiftsfonden (tekstanm. 168) (Reservationsbev.)
|  I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.24.51. Produktions- og
| promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| På kontoen har tidligere været afholdt tilskud til Fiskeafgiftsfonden, jf. akt. 22 af 8. december
| 2016.

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

20. Fiskeafgiftsfonden
Udgift ................................................... - 10,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 10,0 - - - - -

| Aktiviteterne i nedenstående oversigter er baseret på basisbudgetterne for 2017, idet der
| endnu ikke foreligger budgetter for 2018.

| Fondens indtægter :
| Produktionsafgifter opkræves med hjemmel i § 102 i fiskeriloven.

| Fondens udgifter:
| Midlernes anvend es i henhold til § 103 i fiskeriloven.

| Bemærkninger: 1) Omfatter medfinansiering af initiativer under EU-programmer, særligt godkendte foranstaltninger,
| administration af særbevilling, revision, advokatbistand, effektvurdering og ekspertbedømmelse af konkrete aktiviteter
| samt honorar og rejsegodtgørelse til medlemmer af fondenes bestyrelser.

| 20. Fiskeafgiftsfonden
| Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 06.52.60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.24.60. Afdrag og afskriv-
| ninger på lån (administreret af Udbetaling Danmark), jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Under hovedkontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån inden for fiskeriom-
| rådet. Desuden budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige
| beløb).
| Der henvises endvidere til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.
| Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring
| af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

| Indtægter (1.000 kr.)| Videre-
| ført fra
| 2016

| § 38/ FL| Produk-
| tions-
| afgifts-
| fonde

| Pro-
| mille-
| afgifts-
| fonde

| Produk-
| tions-
| afgifter

| Rente
| mv.
| I alt

| Fiskeafgiftsfonden | 482| -| -| -| 5.600| -| 6.082

| I alt| 482| -| -| -| 5.600| -| 6.082

| Udgifter (1.000 kr.)| Forskning
| og ud-
| vikling

| Sygdom| Afsæt-
| nings-
| fremme

| Rådgiv./
| uddan-
| nelse

| Diverse1| Videreført
| til
| 2018

| I alt

| Fiskeafgiftsfonden | -| -| -| 5.932| 150| -| 6.082

| I alt| -| -| -| 5.932| 150| -| 6.082
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 9,5 6,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægtsbevilling ......................................... 84,2 81,2 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0

20. Lån vedrørende fiskerimæssige
 forhold

Udgift ................................................... 9,5 6,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 0,7 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........ -0,1 - - - - - -
54. Statslige udlån, tilgang ................. 8,8 5,4 - - - - -
Indtægt ................................................ 84,2 81,2 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer ............ - 0,0 - - - - -
28. Ekstraordinære indtægter ............. 0,1 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 84,1 81,2 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0

| 20. Lån vedrørende fiskerimæssige forhold
| Lånene vedrører statens overtagelse af lånene fra den tidligere Fiskeribank.

| 06.53. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
| I forbindelse med ændringsforslagene er aktivitetsområdet § 06.53. Erhvervsfremme inden
| for fiskerisektoren oprettet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Aktivitetsområdet omfatter nationale tilskud og tilskud med EU-medfinansiering inden for
| fiskerisektoren.
| Erhvervsfremmeforanstaltningerne for fiskerisektoren er en del af den samlede erhvervs-
| fremmepolitik og udnytter de muligheder, der gennem EU's fiskeripolitik og Den Europæiske
| Hav- og Fiskerifond, er stillet til EU-medlemslandenes rådighed.
| Målsætningen er at fremme værditilvækst og fornyelse med henblik på at sikre fiskerier-
| hvervets og fiskerisektorens levedygtighed på langt sigt.

| 06.53.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) (Reserva-
| tionsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.26.10. Nationale tilskud
| inden for fiskerisektoren, § 24.74.01. Naturstyrelsen, og § 24.74.04. Arealforvaltning, kystbe-
| skyttelse mv., jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Under hovedkontoen er budgetteret med indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre
| fiskere. Derudover ydes tilskud til et modtagecenter for østersturisme og et center for kyst- og
| lystfiskerturisme i Assens.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 22,2 15,1 12,1 12,1 12,1

10. Kompensationsordningen til tor-
skefiskere i Østersøen
Udgift ................................................... - - 22,1 - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 22,1 - - - -

30. Indløsning af statsgaranti vedrø-
rende lån til yngre fiskere, Ud-

 betaling Danmark
Udgift ................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
54. Statslige udlån, tilgang ................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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40. Tilskud til modtagecenter til øst-
 ersturisme

Udgift ................................................... - - - 7,0 4,0 4,0 4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 7,0 4,0 4,0 4,0

50. Center for Kyst- og Lystfisker-
turisme i Assens
Udgift ................................................... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0

| 10. Kompensationsordningen til torskefiskere i Østersøen
| Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 30. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre fiskere, Udbetaling Danmark
| I henhold til lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger
| vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre fiskere. Ordningen er ul-
| timo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er
| forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 pct. af restgælden to år før bevillingsåret. Ordningen admi-
| nistreres af Udbetaling Danmark, jf. lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling
| Danmark og forskellige andre love.

| 40. Tilskud til modtagecenter til østersturisme
| Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til at etablere og drive et
| modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden under hensyn til de naturbeskyttede områder.
| Initiativets konkrete udmøntning vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med statsstøtte- og ud-
| budsreglerne.

| 50. Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens
| Der afsættes 8,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til et formidlings- og oplevelsescenter i Assens
| for kyst- og lystfiskerturisme.
| Formålet med initiativet er at styrke formidlingen og markedsføringen af de gode muligheder
| for lystfiskeri, der er i Assens Kommune. Etableringen af et Center for Kyst- og Lystfiskerturisme
| skal ses i sammenhæng med regeringens beslutning om at udarbejde en national lystfiskerstrategi.
| Strategien skal bl.a. styrke lystfiskeriturismen i Danmark. Initiativets konkrete udmøntning vil
| blive tilrettelagt i overensstemmelse med statsstøtte- og udbudsreglerne.

| 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm.
| 161) (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.26.30. Tilskud inden for
| fiskerisektoren med EU-medfinansiering, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede ordninger inden for fiskeri- og akvakultursek-
| toren. Området er reguleret i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. LB nr. 19 af 4. januar 2017. For
| perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den Europæiske Hav- og Fiskerifond
| (EHFF). Den samlede EU-ramme under det Europæiske Hav- og Fiskerifondsprogram for perio-
| den 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.
| Den første del af programmet er udmøntet på baggrund af Aftale mellem den daværende
| SR-regering, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti
| og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af november 2014. Den reste-
| rende del af programmet for perioden 2018-2020 er udmøntet på baggrund af Aftale mellem re-
| geringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
| Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017. Bevil-
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| lingerne i 2021, der vil indgå i den kommende programperiode 2021-2027, er foreløbigt teknisk
| budgetteret.

| Det overordnede formål med det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram er at:
| - Fremme gennemførelse af den fælles fiskeripolitik i samklang med EU's miljølovgivning
| og i overensstemmelse med natur- og miljødirektiverne.
| - Fremme økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur.
| - Fremme udviklingen i fiskeriområderne.
| - Understøtte gennemførelsen af den fælles integrerede maritime politik.

| Programmet er opdelt i seks Unionsprioriteter:
| 1. Miljømæssigt bæredygtigt, innovativt, konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt fiskeri.
| 2. Miljømæssig bæredygtig, innovativ, konkurrencedygtig og ressourceeffektiv akvakultur.
| 3. Gennemførelse af den fælles fiskeripolitik.
| 4. Beskæftigelse og territorial samhørighed (Lokale aktionsgrupper).
| 5. Afsætning og forarbejdning.
| 6. Gennemførelse af den integrerede havpolitik.

| Støtten til lokale aktionsgrupper gennemføres af Erhvervsministeriet og er budgetteret under
| § 08.35.08. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet.
| Inden for enkelte indsatsområder er der mulighed for, at andre offentlige myndigheder, en-
| heder og fonde kan bidrage med national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret
| på forhånd.

| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.4| Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudvik-
| lingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til Eu-
| ropa-Kommissionen, uden at afvente Europa-Kommissionens godken-
| delse af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
| BV 2.10.2| Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
| til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering og interne statslige
| overførselsindtægter samt øvrige indtægter ud over det budgetterede.
| BV 2.10.2| Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
| til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om tilskud, og hvor den
| nationale medfinansiering tilvejebringes via andre offentlige midler.
| BV 2.2.8| Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkontiene
| 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 35, 45, 50, 51, 60, 61 og 65.
| BV 2.10.2| Der er under § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv. adgang til at
| overføre midler fra og til § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer, her-
| under således at merindtægter udover det budgetterede giver adgang
| til at afholde tilsvarende merudgifter.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 267,4 304,5 369,9 325,9 393,4 309,8 341,6
Indtægtsbevilling ......................................... 236,5 260,5 312,1 282,2 320,4 268,0 283,8

11. Foranstaltninger inden for fiskeri
og akvakultur mv.

 Udgift ................................................... 13,1 8,4 7,6 9,5 9,5 4,1 192,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 10,4 0,3 3,3 4,1 4,1 4,1 3,3
45. Tilskud til erhverv ........................ 2,7 8,1 4,3 5,4 5,4 - 189,2

 Indtægt ................................................ 2,0 9,3 2,3 - - - 136,2
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 2,0 9,3 2,3 - - - 136,2

12. Tilskud vedrørende dataindsam-
 ling

Udgift ................................................... 1,6 3,3 49,6 44,2 44,2 44,2 44,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,6 3,3 49,6 44,2 44,2 44,2 44,1
Indtægt ................................................ 1,6 3,7 48,1 42,7 42,7 42,7 42,6
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,6 3,7 48,1 42,7 42,7 42,7 42,6

13. Tilskud vedrørende oplagring
Udgift ................................................... - - 2,3 5,1 - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 2,3 5,1 - - -
Indtægt ................................................ - - 2,3 5,1 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 2,3 5,1 - - -

14. Tilskud vedrørende fiskerikon-
 trol
 Udgift ................................................... 8,7 16,5 61,0 149,4 19,4 19,4 -

45. Tilskud til erhverv ........................ 8,7 16,5 61,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 149,4 19,4 19,4 -
 Indtægt ................................................ 8,6 14,6 53,8 119,9 17,5 17,5 -

31. Overførselsindtægter fra EU ......... 8,6 14,6 53,8 108,5 17,5 17,5 -
35. Forbrug af videreførsel ................. - - - 11,4 - - -

15. Tilskud til integreret maritim
 politik
 Udgift ................................................... - - 10,0 2,7 5,4 2,7 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - - 10,0 2,7 5,4 2,7 -
 Indtægt ................................................ - - 7,5 2,0 4,0 2,0 -

31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - 7,5 2,0 4,0 2,0 -

20. Vandløbsrestaurering mv.
Udgift ................................................... 125,5 98,5 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 20,3 19,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
45. Tilskud til erhverv ........................ 105,2 79,3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

| BV 2.10.5| Der er under § 06.53.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-
| medfinansiering adgang til at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeri-
| styrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter, til
| evalueringer, information, etablering og udvikling af tilskudsadmini-
| strative systemer samt til ydelse af teknisk bistand til iværksættelse og
| drift af fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. til oprettelse og drift af
| netværk.
| BV 2.2.11| Tilskud gives som tilsagn på underkontiene 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25,
| 35, 45, 50, 51, 60, 61 og 65.
| BV 2.2.13| Tilskud på § 06.53.30.51. Produktions- og afsætningsplaner kan for-
| udbetales med op til halvdelen af tilsagnsbeløbet.
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Indtægt ................................................ 125,5 98,5 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 20,3 19,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 105,2 79,3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

25. Fiskeri, natur og miljø
 Udgift ................................................... 1,6 89,5 - - 55,6 46,7 -

45. Tilskud til erhverv ........................ 1,6 89,5 - - 55,6 46,7 -
 Indtægt ................................................ 1,6 68,2 - - 41,7 35,0 -

31. Overførselsindtægter fra EU ......... 1,6 68,2 - - 41,7 35,0 -

35. Fælles indsatser fiskeri
Udgift ................................................... 13,1 3,0 33,2 - 41,7 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 13,1 3,0 33,2 - 41,7 - -
Indtægt ................................................ 11,0 2,0 24,9 - 29,0 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 11,0 2,0 24,9 - 29,0 - -

40. Støtte til kontrolforanstaltninger
Udgift ................................................... 3,7 0,5 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 3,7 0,5 - - - - -
Indtægt ................................................ 3,7 0,5 - - - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 3,7 0,5 - - - - -

45. Investeringer på fiskefartøjer
 Udgift ................................................... 33,5 37,1 27,9 10,0 22,1 40,0 -

45. Tilskud til erhverv ........................ 33,5 37,1 27,9 10,0 22,1 40,0 -
 Indtægt ................................................ 27,6 27,8 13,4 7,5 16,6 30,0 -

31. Overførselsindtægter fra EU ......... 27,6 27,8 13,4 7,5 16,6 30,0 -

50. Tilskud til afsætningsfremme
Udgift ................................................... - 12,7 13,4 - 20,1 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - 12,7 13,4 - 20,1 - -
Indtægt ................................................ - 9,5 10,0 - 15,1 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 9,5 10,0 - 15,1 - -

51. Produktions- og afsætningspla-
 ner
 Udgift ................................................... 6,5 6,1 9,0 - 10,0 10,1 -

45. Tilskud til erhverv ........................ 6,5 6,1 9,0 - 10,0 10,1 -
 Indtægt ................................................ 5,3 4,6 6,7 - 7,5 7,6 -

31. Overførselsindtægter fra EU ......... 5,3 4,6 6,7 - 7,5 7,6 -

60. Tilskud til fælles indsatser akva-
 kultur
 Udgift ................................................... - 10,9 26,2 - - 37,6 -

45. Tilskud til erhverv ........................ - 10,9 26,2 - - 37,6 -
 Indtægt ................................................ - 8,2 19,6 - - 28,2 -

31. Overførselsindtægter fra EU ......... - 8,2 19,6 - - 28,2 -

61. Investeringer i akvakultur
Udgift ................................................... 45,1 18,1 24,7 - 40,0 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 45,1 18,1 24,7 - 40,0 - -
Indtægt ................................................ 37,3 13,6 18,5 - 30,0 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 37,3 13,6 18,5 - 30,0 - -

65. Tilskud til fiskerihavne
Udgift ................................................... 14,9 - - - 20,4 - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 14,9 - - - 20,4 - -
Indtægt ................................................ 12,3 - - - 11,3 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... 12,3 - - - 11,3 - -

| Bemærkninger: Kursdifferencer i forbindelse med vekslingen af EU-medfinansieringen fra euro til kr. samt eventuelle
| underkendelser bogføres på underkontiene for de berørte ordninger. EU-andelen af renter bogføres ligeledes på de berørte
| ordninger, mens renter, som ikke tilfalder EU, bogføres under § 06.51 .06.30. Renter vedrørende tilskudsordninger på
| fiskeriområdet. Kursdifferencer og EU-andelen af renter bogføres dog ikke på underkonto 20. Vandløbsrestaurering mv.,
| hvor den statslige andel af tilskuddet er budgetteret under § 24.52.02. Landdistriktsprogram og vandrammeinitiativer mv.
| Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for
| fiskeri og akvakultur mv. og overført til den nye underkonto 12. Tilskud vedrørende dataindsamling. R-tal er tilsvarende
| flyttet.
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| Fra 2018 er hovedparten af de øvrige bevillinger udskilt fra underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akva-
| kultur mv. og i stedet udmøntet under en række nyoprettede underkonti, hhv. underkonto 13. Tilskud vedrørende oplag-
| ring, underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol, underkonto 15. Tilskud til integreret maritim politik, underkonto
| 25. Fiskeri, natur og miljø, underkonto 35. Fælles indsatser fiskeri, underkonto 45. Investeringer på fiskefartøjer, under-
| konto 50. Tilskud til afsætningsfremme, underkonto 51. Produktions- og afsætningsplaner, underkonto 60. Tilskud til
| fælles indsatser akvakultur, underkonto 61. Investeringer i akvakultur og underkonto 65. Tilskud til fiskerihavne. R- og
| B-tal er tilsvarende flyttet.
| På underkonto 40. Støtte til kontrolforanstaltninger er der i tidligere år foretaget udbetalinger af tilskud i medfør af Rådets
| forordning nr. 861/2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten.

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 92,0
I alt .................................................................................................................................. 92,0
Bemærkninger: Beholdningen på 92,0 mio. kr. kan henføres til § 06 . 53 .30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og
akvakultur mv. og vil efter behov kunne overføres til anvendelse under øvrige underkonti. Af beholdningen er 11,4 mio.
kr. i 2018 budgetteret anvendt på underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol til finansiering af et nyt kontrolskib.

| 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.
| På underkontoen er der til og med 2017 ydet tilsagn om støtte til en række foranstaltninger
| vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren, herunder indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og
| fiskeriets miljøpåvirkning, støtte til fiskefartøjer, akvakultur og marked. Endvidere er budgetteret
| med obligatoriske indsatser omfattende midler til fiskerikontrol, oplagring samt forbedret kend-
| skab til havmiljøet med henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.
| På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
| Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogram-
| met 2018-2020 af maj 2017 er de forskellige foranstaltninger fra 2018 i stedet budgetteret på §
| 06.53.30.12. Tilskud vedrørende dataindsamling til og med § 06.53.30.65. Tilskud til fiskerihav-
| ne, mens der herefter på nærværende underkonto er budgetteret med udgifter til teknisk bistand
| i forbindelse med gennemførelse af EHFF-programmet. Der er i den sammenhæng budgetteret
| med overførsel af 4,1 mio. kr. årligt i 2018-2020 til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. Desuden er der
| i henhold til aftalen budgetteret med tilskud til midlertidig oplægning af fiskefartøjer på 5,4 mio.
| kr. årligt i 2018 og 2019.
| Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret svarende til de oprindelige bevillinger,
| der hidtil har været budgetteret på underkontoen.

| 12. Tilskud vedrørende dataindsamling
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til dataindsamling. På baggrund af Aftale
| mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
| Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj
| 2017 er der samlet afsat 53,4 mio. kr. årligt i 2018-2020 til dataindsamling, hvoraf der på un-
| derkontoen er afsat 42,7 mio. kr. årligt i EU-midler. Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk
| budgetteret.
| EU-midlerne medfinansieres af nationale midler på 10,7 mio. kr. fra DTU-Aqua, Danmarks
| Statistik og Københavns Universitet. Midlerne fra DTU-Aqua stammer fra de midler, der ydes
| som tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening under § 06.54.10.10. Opgaver vedrørende
| fiskeriforhold og akvakultur.
| På underkontoen er der endvidere budgetteret med tilsagn om tilskud til Danmarks Statistik
| til dækning af udgifter til akvakulturstatistik, som ikke kan medfinansieres af EU, og som skønnes
| at udgøre ca. 1,5 mio. kr. årligt.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU. Oversigten inkluderer ikke den nationale medfinansi-
| ering fra DTU-Aqua, Danmarks Statistik og Københavns Universitet.
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| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2017 er den andel af bevillingerne, der vedrører dataindsamling, udskilt fra underkonto 11. Foran-
| staltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 12. Tilskud vedrørende dataind-
| samling. R-tal for 2014-2016 er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke
| medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2014-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede til-
| sagn mm. Tilsagnsgivningen for 2014 er også ydet til aktiviteter i 2015 og 2016.

| 13. Tilskud vedrørende oplagring
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til oplagring af fiskevarer. På baggrund af
| Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Ra-
| dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020
| af maj 2017 er der budgetteret med EU-midler til oplagring på 5,1 mio. kr. i 2018.
| Ordningen er finansieret af EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører oplagring, udskilt fra underkonto 11. Foranstalt-
| ninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 13. Tilskud vedrørende oplagring.

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| 7,5| 0,0| 7,5
| 2017 ............................................................| 49,6| 1,5| 48,1
| 2018 ............................................................| 44,2| 1,5| 42,7
| 2019 ............................................................| 44,2| 1,5| 42,7
| 2020 ............................................................| 44,2| 1,5| 42,7
| 2021 ............................................................| 44,1| 1,5| 42,6

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| 129,2| 1,6| 7,5| 49,6| 44,2| 44,2| 44,2| 44,1
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| 5| 2| 2| 4| 4| 4| 4| 4
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................
| -| -
| 25,8| 0,8| 2,5| 12,4| 11,1| 11,1| 11,1| 11,0
| Indeks ......................................| -| -| 102,8| 102,4| 102,2| 100,8| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| 26,5| 0,8| 2,6| 12,5| 11,1| 11,1| 11,1| 11,0

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| -| -| -
| 2017 ............................................................| 2,3| -| 2,3
| 2018 ............................................................| 5,1| -| 5,1
| 2019 ............................................................| -| -| -
| 2020 ............................................................| -| -| -
| 2021 ............................................................| -| -| -

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| -| -| -| 2,3| 5,1| -| -| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| -| -| -| 2| 4| -| -| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| -| -| -| -| 1,2| 1,3| -| -| -
| Indeks ......................................| -| -| -| -| -| 100,8| 100,0| -| -| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| -| -| -| 1,2| 1,3| -| -| -
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| 14. Tilskud vedrørende fiskerikontrol
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til understøttelse af den danske fiskerikon-
| trol gennem IT-udvikling, træning og investeringer i udstyr. På baggrund af Aftale mellem rege-
| ringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
| Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der
| budgetteret med tilskud til fiskerikontrol på 149,4 mio. kr. i 2018 samt 19,4 mio. kr. årligt i 2019
| og 2020. Heraf er der i 2018 budgetteret med forbrug af opsparing på 11,4 mio. kr. En andel af
| udgifterne vil blive anvendt til finansiering af et nyt kontrolskib.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerikontrol, udskilt fra underkonto 11. Foran-
| staltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 14. Tilskud vedrørende fiskeri-
| kontrol. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i
| oversigten. Regnskabstallene for 2014-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. 

| 15. Tilskud til integreret maritim politik
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til undersøgelser og vidensprojekter om
| havmiljøet, herunder generering af viden om mikroplastik i havmiljøet. På baggrund af Aftale
| mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
| Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj
| 2017 er der budgetteret med tilskud til integreret maritim politik på 2,7 mio. kr. i 2018, 5,4 mio.
| kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| 26,6| 2,9| 23,7
| 2017 ............................................................| 61,0| 7,2| 53,8
| 2018 ............................................................| 149,4| 40,9| 108,5
| 2019 ............................................................| 19,4| 1,9| 17,5
| 2020 ............................................................| 19,4| 1,9| 17,5
| 2021 ............................................................| -| -| -

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| 63,7| 12,0| 26,6| 61,0| 149,4| 19,4| 19,4| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| 103| 8| 17| 40| 100| 13| 13| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| -| 0,6| 1,5| 1,6| 1,5| 1,5| 1,5| 1,5| -
| Indeks ......................................| -| -| 102,8| 102,4| 102,2| 100,8| 100,0| 100,0| 100,0| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| 0,6| 1,5| 1,6| 1,5| 1,5| 1,5| 1,5| -

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| -| -| -
| 2017 ............................................................| 10,0| 2,5| 7,5
| 2018 ............................................................| 2,7| 0,7| 2,0
| 2019 ............................................................| 5,4| 1,4| 4,0
| 2020 ............................................................| 2,7| 0,7| 2,0
| 2021 ............................................................| -| -| -
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| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører integreret maritim politik, udskilt fra underkonto
| 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 15. Tilskud til integreret
| maritim politik. 

| 20. Vandløbsrestaurering mv.
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til indsatser, der skal bidrage til at gen-
| nemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer af de fysiske forhold i
| vandløb. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
| hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudvik-
| lingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med 70,0 mio. kr. i årligt i 2018-2020.
| Bevillingen i 2021 er foreløbig teknisk budgetteret.
| Den statslige andel af tilsagnet på 35,0 mio. kr. er budgetteret under § 24.52.02.60. Vand-
| løbsrestaureringer. Dette beløb overføres til nærværende underkonto, svarende til forskellen
| mellem de samlede forventede tilsagn i 2018 på 70,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinan-
| siering på 35,0 mio. kr. Af den afsatte ramme vedrører netto 10,0 mio. kr. årligt midler fra fi-
| skeplejeindsatsen til vandløbsrestaurering, jf. § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Regnskabstallene for 2013-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
| Under § 24.52.02.60. Vandløbsrestaureringer henstår et samlet videreført beløb primo 2017 på 174,1 mio. kr. netto, der
| efter behov kan overføres og anvendes på nærværende underkonto i 2017 og følgende år.

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| -| -| -| 10,0| 2,7| 5,4| 2,7| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| -| -| -| 7| 2| 4| 2| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| -| -| -| -| 1,4| 1,4| 1,4| 1,4| -
| Indeks ......................................| -| -| -| -| -| 100,8| 100,0| 100,0| 100,0| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| -| -| -| 1,4| 1,4| 1,4| 1,4| -

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| 87,8| 66,6| 21,2
| 2017 ............................................................| 70,0| 35,0| 35,0
| 2018 ............................................................| 70,0| 35,0| 35,0
| 2019 ............................................................| 70,0| 35,0| 35,0
| 2020 ............................................................| 70,0| 35,0| 35,0
| 2021 ............................................................| 70,0| 35,0| 35,0

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| 67,5| 67,4| 124,2| 87,8| 70,0| 70,0| 70,0| 70,0| 70,0
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| 414| 281| 405| 169| 140| 140| 140| 140| 140
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| 0,2| 0,2| 0,3| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5
| Indeks ......................................| -| 103,5| 102,8| 102,4| 102,2| 100,8| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr., 2018-pl) .................| -| 0,2| 0,2| 0,3| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5
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| 25. Fiskeri, natur og miljø
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til vidensprojekter til udvikling af fiskeri-
| forvaltningen, kortlægning og bekæmpelse af invasive arter, kortlægning af fiskeriaktiviteter i
| sammenhæng til beskyttede områder og udvikling af selektive redskaber og redskaber, som ikke
| påvirker havbunden mm. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
| Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og
| Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på
| 55,6 mio. kr. i 2019 og 46,7 mio. kr. i 2020.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskeri, natur og miljø, udskilt fra underkonto 11.
| Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 25. Fiskeri, natur og miljø.
| R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten.
| Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

| 35. Fælles indsatser fiskeri
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til samarbejdsprojekter mellem fiskere og
| forskere og tilskud til oprettelse af netværk samt udviklingsaktiviteter, som omfatter både fiskere
| og forskere. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
| hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudvik-
| lingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et samlet tilskud på 41,7 mio.
| kr. i 2019.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| 99,6| 23,7| 75,9
| 2017 ............................................................| -| -| -
| 2018 ............................................................| -| -| -
| 2019 ............................................................| 55,6| 13,9| 41,7
| 2020 ............................................................| 46,7| 11,7| 35,0
| 2021 ............................................................| -| -| -

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| -| 2,2| 99,6| -| -| 55,6| 46,7| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| -| 1| 59| -| -| 35| 30| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| -| -| 2,2| 1,7| -| -| 1,6| 1,6| -
| Indeks ......................................| -| -| -| 102,4| 102,2| -| -| 100,0| 100,0| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| -| 2,3| 1,7| -| -| 1,6| 1,6| -

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| 10,7| 2,7| 8,0
| 2017 ............................................................| 33,2| 8,3| 24,9
| 2018 ............................................................| -| -| -
| 2019 ............................................................| 41,7| 29,0| 12,7
| 2020 ............................................................| -| -| -
| 2021 ............................................................| -| -| -
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| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser fiskeri, udskilt fra underkonto 11.
| Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 35. Fælles indsatser fiskeri.
| R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten.
| Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. 

| 40. Støtte til kontrolforanstaltninger
| Der budgetteres ikke længere på kontoen.

| 45. Investeringer på fiskefartøjer
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i selektive redskaber, red-
| skaber, der reducerer miljøpåvirkning, sælsikre redskaber, investeringer i arbejdsmiljø og inve-
| steringer ombord på fartøjer, som er nødvendige for håndtering af uønskede fangster. Tilskuddene
| hertil har sammenhæng med indsatsen under § 06.53.30.25. Fiskeri, natur og miljø. På baggrund
| af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet,
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020
| af maj 2017 er der budgetteret med tilskud på 10,0 mio. kr. i 2018, 22,1 mio. kr. i 2019 og 40,0
| mio. kr. i 2020.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer på fiskefartøjer, udskilt fra underkonto
| 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 45. Investeringer på fi-
| skefartøjer. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget
| i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. 

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| -| 18,1| 10,7| 33,2| -| 41,7| -| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| -| 5| 4| 20| -| 25| -| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| -| -| 3,6| 2,7| 1,7| -| 1,7| -| -
| Indeks ......................................| -| -| -| 102,4| 102,2| 100,8| -| 100,0| -| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| -| 3,7| 2,8| 1,7| -| 1,7| -| -

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| 38,5| 9,6| 28,9
| 2017 ............................................................| 27,9| 14,5| 13,4
| 2018 ............................................................| 10,0| 2,5| 7,5
| 2019 ............................................................| 22,1| 5,5| 16,6
| 2020 ............................................................| 40,0| 10,0| 30,0
| 2021 ............................................................| -| -| -

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| -| 51,7| 38,5| 27,9| 10,0| 22,1| 40,0| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| -| 166| 120| 90| 30| 75| 130| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................
| -| -| -
| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3
| -

| Indeks ......................................| -| -| -| 102,4| 102,2| 100,8| 100,0| 100,0| 100,0| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| -| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3| -
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| 50. Tilskud til afsætningsfremme
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udviklingsprojekter om nye markeder
| og forbedring af markedsmuligheder, herunder for kystfanget og skånsomt fanget fisk. På bag-
| grund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alterna-
| tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet
| 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til afsætningsfremme på 20,1 mio. kr. i
| 2019.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører afsætningsfremme, udskilt fra underkonto 11. For-
| anstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 50. Tilskud til afsætnings-
| fremme. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i
| oversigten. Regnskabstallet for 2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. 

| 51. Produktions- og afsætningsplaner
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til anerkendte producentorganisationer til
| at gennemføre deres produktions- og afsætningsplaner, herunder deres bidrag til gennemførelse
| af landingsforpligtelsen. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk
| Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og
| Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til disse
| produktions- og afsætningsplaner på 10,0 mio. kr. i 2019 og 10,1 mio. kr. i 2020.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| 12,7| 3,2| 9,5
| 2017 ............................................................| 13,4| 3,4| 10,0
| 2018 ............................................................| -| -| -
| 2019 ............................................................| 20,1| 5,0| 15,1
| 2020 ............................................................| -| -| -
| 2021 ............................................................| -| -| -

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| -| -| 12,7| 13,4| -| 20,1| -| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| -| -| 7| 9| -| 13| -| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| -| -| -| 1,8| 1,5| -| 1,5| -| -
| Indeks ......................................| -| -| -| -| 102,2| 100,8| -| 100,0| -| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| -| -| 1,8| 1,5| -| 1,5| -| -

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| 6,1| 1,5| 4,6
| 2017 ............................................................| 9,0| 2,3| 6,7
| 2018 ............................................................| -| -| -
| 2019 ............................................................| 10,0| 2,5| 7,5
| 2020 ............................................................| 10,1| 2,5| 7,6
| 2021 ............................................................| -| -| -
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| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører produktions- og afsætningsplaner, udskilt fra un-
| derkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 51. Produk-
| tions- og afsætningsplaner. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013
| er ikke medtaget i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annulle-
| rede tilsagn mm. 

| 60. Tilskud til fælles indsatser akvakultur
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til udvikling af nye processer, produkter,
| teknologier eller organisering. Dette kan eksempelvis omfatte optimering af recirkulationsanlæg
| eller udvikling af havbrugsproduktion. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemo-
| kratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
| om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med et
| samlet tilskud på 37,6 mio. kr. i 2020.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fælles indsatser akvakultur, udskilt fra underkonto
| 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 60. Tilskud til fælles
| indsatser akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke
| medtaget i oversigten. Regnskabstallet for 2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| -| 8,9| 6,1| 9,0| -| 10,0| 10,1| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| -| 2| 5| 6| -| 6| 6| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| -| -| 4,5| 1,2| 1,5| -| 1,7| 1,7| -
| Indeks ......................................| -| -| -| 102,4| 102,2| 100,8| -| 100,0| 100,0| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| -| 4,6| 1,2| 1,5| -| 1,7| 1,7| -

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| 10,9| 2,7| 8,2
| 2017 ............................................................| 26,2| 6,6| 19,6
| 2018 ............................................................| -| -| -
| 2019 ............................................................| -| -| -
| 2020 ............................................................| 37,6| 9,4| 28,2
| 2021 ............................................................| -| -| -

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| -| -| 10,9| 26,2| -| -| 37,6| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| -| -| 10| 20| -| -| 30| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| -| -| -| 1,1| 1,3| -| -| 1,3| -
| Indeks ......................................| -| -| -| -| 102,2| 100,8| -| -| 100,0| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| -| -| 1,1| 1,3| -| -| 1,3| -
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| 61. Investeringer i akvakultur
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i akvakulturanlæg, herunder
| til havbrug. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
| hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudvik-
| lingsprogrammet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til investeringer i akva-
| kultur på 40,0 mio. kr. i 2019.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører investeringer i akvakultur, udskilt fra underkonto
| 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 61. Investeringer i
| akvakultur. R- og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget
| i oversigten. Regnskabstallene for 2015-2016 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

| 65. Tilskud til fiskerihavne
| På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til investeringer i implementering af lan-
| dingsforpligtelsen og infrastrukturprojekter i fiskerihavnene, herunder kystfiskerrelaterede pro-
| jekter. På baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enheds-
| listen, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklings-
| programmet 2018-2020 af maj 2017 er der budgetteret med tilskud til fiskerihavne på 20,4 mio.
| kr. i 2019.
| Ordningen er medfinansieret af EU. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den na-
| tionale del og medfinansieringen fra EU.

| Oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering:

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| 30,1| 7,5| 22,6
| 2017 ............................................................| 24,7| 6,2| 18,5
| 2018 ............................................................| -| -| -
| 2019 ............................................................| 40,0| 10,0| 30,0
| 2020 ............................................................| -| -| -
| 2021 ............................................................| -| -| -

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| -| 62,4| 30,1| 24,7| -| 40,0| -| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| -| 24| 14| 15| -| 2,5| -| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| -| -| 2,6| 2,2| 1,6| -| 1,6| -| -
| Indeks ......................................| -| -| -| 102,4| 102,2| 100,8| -| 100,0| -| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| -| 2,7| 2,2| 1,6| -| 1,6| -| -

| Mio. kr.| Tilsagnsgivning

| I alt| heraf national andel| heraf EU-andel

| 2016 ............................................................| -| -| -
| 2017 ............................................................| -| -| -
| 2018 ............................................................| -| -| -
| 2019 ............................................................| 20,4| 9,1| 11,3
| 2020 ............................................................| -| -| -
| 2021 ............................................................| -| -| -
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| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Bemærkninger: Fra 2018 er den andel af bevillingerne, der vedrører fiskerihavne, udskilt fra underkonto 11. Foran-
| staltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. og overført til nærværende underkonto 65. Tilskud til fiskerihavne. R-
| og B-tal er tilsvarende flyttet. Aktiviteterne fra det foregående EFF-program 2007-2013 er ikke medtaget i oversigten.
| Regnskabstallet for 2015 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| Tilsagn i alt (mio. kr.) ...........| -| -| -| 20,5| -| -| -| 20,4| -| -
| Antal tilsagnsmodtagere..........| -| -| -| 12| -| -| -| 12| -| -
| Tilsagn pr. modtager
| (mio. kr.) .................................| -| -| -| 1,7| -| -| -| 1,7| -| -
| Indeks ......................................| -| -| -| 102,4| -| -| -| 100,0| -| -
| Tilsagn pr. modtager 
|  (mio. kr., 2018-pl) ................| -| -| -| 1,7| -| -| -| 1,7| -| -



§ 06.54. 171

| 06.54. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet
| I forbindelse med ændringsforslagene er aktivitetsområdet § 06.54. Forskningsbaseret myn-
| dighedsbetjening mv. inden for fiskeriområdet oprettet, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Aktivitetsområdet omfatter tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for fi-
| skeriområdet ved Danmarks Tekniske Universitet.

| 06.54.10. Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Univer-
| sitet (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.34.10. Forskningsbaseret
| myndighedsbetjening ved Danmarks Tekniske Universitet, jf. kongelig resolution af 7. august
| 2017.
| Kontoen omfatter tilskud til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet til opgaver vedrø-
| rende fiskeriforhold og akvakultur. Tilskudsbevillingerne anvendes til forskningsbaseret myndig-
| hedsbetjening, herunder erhvervssamarbejde mv., i henhold til rammeaftale mellem Danmarks
| Tekniske Universitet og Udenrigsministeriet. Aftalen og tilhørende ydelsesaftaler med bilag for-
| handles årligt med virkning fra et nyt kalenderårs begyndelse. Fiskeristyrelsen er ansvarlig for
| udmøntningen af rammeaftalen med inddragelse af det øvrige ministerium. Udenrigsministeriet
| kan med rimelig varsel konkurrenceudsætte hele eller dele af bevillingen til forskningsbaseret
| myndighedsbetjening mv.
| Rammeaftalen er tilgængelig på www.um.dk.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 61,1 59,6 75,7 79,8 78,4 76,9 75,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - 3,0 - - - -
10. Opgaver vedrørende fiskerifor-

hold og akvakultur
Udgift ................................................... 61,1 59,6 75,7 79,8 78,4 76,9 75,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 3,0 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 61,1 59,6 72,7 79,8 78,4 76,9 75,5
Indtægt ................................................ - - 3,0 - - - -
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - 3,0 - - - -

| 10. Opgaver vedrørende fiskeriforhold og akvakultur
| Bevillingen anvendes i henhold til ydelsesaftale med bilag mellem Udenrigsministeriet og
| Danmarks Tekniske Universitet om fiskeriforhold og akvakultur.
| Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt i 2018-2021 til et tilskud til Danmarks Tekniske Universitet
| til et anlæg ved Limfjorden til brug for forskning i produktion af østers. Der afsættes 3,0 mio.
| kr. årligt til produkter under Dansk Skaldyrcenter via integration i DTU Aqua, herunder til kon-
| sekvensvurderinger mv.
| Miljø- og Fødevareministeriet har en trækningsret på ydelsesaftalen mellem DTU og Uden-
| rigsministeriet på 4 mio. kr. i 2018 til finansiering af initiativer inden for akvakultur.

| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.10.2| Udgiftsbevillingen kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter
| ud over budgetterede indtægter.

http://www.um.dk
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| Centrale aktivitetsoplysninger:

| Tilskudsmodtager (universitetet) opkræver moms sammen med betalingen for løsningen af
| opgaverne. Udenrigsministeriet har tilsvarende fradragsret for den opkrævede moms.

| 06.55. Fiskeriforhold
| I forbindelse med ændringsforslagene er aktivitetsområdet § 06.55. Fiskeriforhold oprettet,
| jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Aktivitetsområdet omfatter § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, § 06.55.45. Fri-
| tidsfiskertegn og lystfiskertegn samt § 06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren.

| 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.37.40. Fiskepleje, her-
| under udsætninger, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| I henhold til lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 17 af 4. januar 2017
| med senere ændringer, skal alle personer, der udøver fritidsfiskeri, betale fritidsfiskertegn, mens
| alle personer, der udøver lystfiskeri, skal betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18
| år og personer, der har ret til at oppebære folkepension.
| Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til fiskepleje, herunder udsætninger,
| jf. fiskerilovens § 61 og er budgetteret på § 06.55.40.10. Fiskepleje, herunder udsætninger, samt
| under § 06.53.30.20. Vandløbsrestaurering mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 30,2 29,3 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

10. Fiskepleje, herunder udsætninger
Udgift ................................................... 30,2 29,3 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 3,2 3,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 27,0 26,3 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| 1. Myndighedsbetjening ............................| 81,9| 90,8| 79,6| 61,1| 59,6| 72,7| 77,3| 75,9| 74,4| 73,0
| Udgifter i alt ..............................................| 81,9| 90,8| 79,6| 61,1| 59,6| 72,7| 77,3| 75,9| 74,4| 73,0
| Indeks .........................................................| 107,0| 106,1| 105,5| 104,7| 103,1| 101,4| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
| Udgift i alt (mio. kr., 2018 -pl) ................| 87,6| 96,3| 84,0| 64,0| 61,4| 73,7| 77,3| 75,9| 74,4| 73,0

| Særlige bevillingsbestemmelser
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.10.5| Der er under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger, adgang til
| at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til dækning af
| driftsudgifter til administration af fisketegnsordningerne, herunder
| lønudgifter og udgifter til etablering af IT-system mm., dog maksimalt
| svarende til de faktiske udgifter.
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| 10. Fiskepleje, herunder udsætninger
| Fiskeplejeindsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel og sættefisk, tilskud til vandløbsre-
| staurering, forskningsprojekter, der understøtter fiskeplejeindsatsen, eller aktiviteter i øvrigt, som
| har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene. Aktiviteterne om-
| fatter desuden administration og information om fiskeplejen samt om lystfisker- og fritidsfisker-
| tegnsordningerne. Midlerne kan endvidere anvendes til kontrol med overholdelse af reglerne for
| lystfisker- og fritidsfiskertegnet.
| Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen, jf. § 06.51.01. Fiskeristyrelsen. Administratio-
| nen af ordningen koordineres med øvrige tilskudsordninger og øvrige beslægtede aktiviteter under
| Udenrigsministeriet.
| Bevillingen anvendes på grundlag af en godkendt handlingsplan for fiskeplejen om anven-
| delsen af indtægterne fra lystfisker- og fritidsfiskertegn. Godkendelse sker efter høring af det i
| medfør af § 7 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 764 af 19. juni 2017 med
| senere ændringer, nedsatte udvalg.
| Det årlige budgetterede tilskud til fiskepleje, herunder udsætninger, på nærværende konto
| udgør 26,9 mio. kr. Endvidere indgår som fiskepleje 10,0 mio. kr. årligt under § 06.53.30.20.
| Vandløbsrestaurering mv. Hertil kommer de budgetterede udgifter til Fiskeristyrelsens admini-
| stration af fritidsfiskertegn og lystfiskertegn på 4,1 mio. kr.
| De samlede udgifter på 41,0 mio. kr. dækkes fuldt ud inden for de budgetterede indtægter
| på henholdsvis 10,1 mio. kr. under § 06.55.45.20. Fritidsfiskertegn og på 30,9 mio. kr. under §
| 06.55.45.30. Lystfiskertegn.

| ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet på 4,1 mio. kr. overføres til § 06.51.01. Fi-
| skeristyrelsen til finansiering af styrelsens samlede udgifter til administration af fisketegn-
| sordningerne. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med de fak-
| tiske udgifter til administrationen.

| 06.55.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.37.45. Fritidsfiskertegn
| og lystfiskertegn, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Betingelserne for at drive fritidsfiskeri og lystfiskeri er reguleret i lov om fiskeri og fiske-
| opdræt (fiskeriloven), jf. LB nr. 17 af 4. januar 2017 med senere ændringer. Heraf fremgår, at
| alle personer, der udøver fritidsfiskeri, skal betale fritidsfiskertegn. Endvidere skal alle personer,
| der udøver lystfiskeri, betale lystfiskertegn, dog undtagen personer under 18 år og personer, der
| har ret til at oppebære folkepension. Midlerne fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn anvendes til
| fiskepleje, jf. § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 06.53.30.20. Vandløbsrestaure-
| ring mv.
| Satserne for fritidsfiskertegn og lystfiskertegn fremgår af fiskerilovens § 56, stk. 3 og 4.

| Særlige bevillingsbestemmelser
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.9 og BV 2.12.2| Der er adgang til at overføre eventuelle merindtægter fra § 06.55.45.
| Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn til genanvendelse under § 06.55.40.
| Fiskepleje, herunder udsætninger.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægtsbevilling ......................................... 40,2 39,3 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

20. Fritidsfiskertegn
Indtægt ................................................ 9,4 9,3 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
30. Skatter og afgifter .......................... 9,4 9,3 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

30. Lystfiskertegn
Indtægt ................................................ 30,8 29,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9
30. Skatter og afgifter .......................... 30,8 29,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9

| 20. Fritidsfiskertegn
| Der er for 2018 budgetteret med et samlet salg af 33.700 fritidsfiskertegn, der i henhold til
| den nuværende pris på fritidsfiskertegn på 300 kr. svarer til et samlet indtægtsniveau på 10,1 mio.
| kr.
| Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af fritidsfisker-
| tegnsordningen på 0,6 mio. kr. er budgetteret under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger,
| hvorfra de overføres til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.

| Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter 

| 30. Lystfiskertegn
| Der er for 2018 budgetteret med et samlet indtægtsniveau på 30,9 mio. kr. vedrørende salg
| af i alt 192.600 lystfiskertegn, heraf 26.600 tegn gældende for én dag til en pris på 40 kr., 17.000
| tegn gældende for én uge til en pris på 130 kr. samt 149.000 tegn gældende for 12 måneder til
| en pris på 185 kr.
| Ordningen administreres af Fiskeristyrelsen. Udgifterne til administration af lystfiskertegn-
| sordningen på 3,5 mio. kr. er budgetteret under § 06.55.40. Fiskepleje, herunder udsætninger,
| hvorfra de overføres til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen.

| Gebyr- eller afgiftsordning
| (G/A)| Hjemmel| Sats
| Kr.
| Stigning
| Pct.
| Provenu
| Kr.

| Henvisning
| til virksom-
| heds-
| oversigt

| Fritidsfiskertegn ....................| LB nr. 17 af 4. januar
| 2017
| 300,0| -| 10,1

| Fritidsfiskertegn, i alt ...........| 10,1
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| Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter 

| 06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.)
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen overført fra § 24.37.50. Øvrige tilskud
| vedrørende fiskerisektoren, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Under hovedkontoen ydes tilskud med det formål at fremme internationalt samarbejde om
| forskning og udvikling, der kan understøtte fiskerisektorens udvikling.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 6,9 5,7 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0

10. Det Internationale Havundersø-
gelsesråd og EUROFISH
Udgift ................................................... 6,7 5,6 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,7 5,6 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -

20. Det rådgivende råd for Østersø-
 en

Udgift ................................................... 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,0 - - - - - -

| Gebyr- eller afgiftsordning
| (G/A)| Hjemmel| Sats
| Kr.
| Stigning
| Pct.
| Provenu
| Kr.

| Henvisning
| til virksom-
| heds-
| oversigt

| Lystfiskertegn for én dag .....
| Lystfiskertegn for én uge .....
| Lystfiskertegn for 12 måne-
| der .........................................

| LB nr.  17 af 4. januar
| 2017
| 40,0
| 130,0
| 185,0

| -
| -
| -

| 1,1
| 2,2
| 27,6

| Lystfiskertegn, i alt ..............| 30,9

| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.10.2| Udgifterne kan forhøjes med beløb svarende til merindtægter ud over
| budgetterede indtægter.
| BV 2.10.5| Der er adgang til under § 06.55.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskeri-
| sektoren at overføre midler til § 06.51.01. Fiskeristyrelsen til dækning
| af særlige driftsudgifter, herunder lønudgifter til evalueringer, infor-
| mation samt etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer,
| dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5

| Bemærkninger: Beholdningen på 1,5 mio. kr. fordeler sig med 1,2 mio. kr. på underkonto 10. Det Internationale Havun-
| dersøgelsesråd og EUROFISH samt med 0,3 mio. kr. på underkonto 20. Det R ådgivende Råd for Østersøen.

| 10. Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH
| Det Internationale Havundersøgelsesråd (International Council for the Exploration of the Sea,
| ICES), er en international organisation, der har hovedsæde i København.
| ICES er forum for international koordination af videnskabelige undersøgelser af havet og dets
| levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved fiskerireguleringer i Nordatlanten, Nord-
| søen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af havmiljøet i disse områder.
| EUROFISH er en international organisation etableret i 2002, som har til formål at støtte og
| styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.
| De to organisationer har fælles lejemål på H.C. Andersens Boulevard. På kontoen ydes samlet
| tilskud til huslejeudgifterne på 5,0 mio. kr. årligt.
| På kontoen ydes endvidere medlemsbidrag til ICES på 1,3 mio. kr. årligt samt medlemsbidrag
| til EUROFISH på 0,5 mio. kr. årligt.

| 20. Det rådgivende råd for Østersøen
| På kontoen er optaget tilskud til Det Rådgivende Råd for Østersøen med 0,2 mio. kr. til
| Rådets afholdelse af huslejeudgifter i København, herunder leje af mødelokaler samt til et mindre
| dansk medlemsbidrag.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70, senest ændret i

1993 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2017.
Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01.

Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantifor-
pligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de
indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979. Tekstanmærkningen

er justeret i forhold til finansloven for 2017 med henblik på at bringe teksten i overensstemmelse
med de nugældende vedtægter for Nordisk Innovation.

Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde
evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovation indgåede flerårige garantiforpligtelser.
Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene
under Nordisk Ministerråd.

Ad tekstanmærkning nr. 10.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2017.
Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden

for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene
altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en stats-
garanti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt
300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgningsud-
betalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke
nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør
en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2017.
I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har

det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Fær-
øernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale orga-
nisationer vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigs-
ministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og
Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr.
overfor internationale organisationer.

| Ad tekstanmærkning nr. 15.
| Tekstanmærkningen er ny, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at de enkelte institutioner kan indgå aftaler vedrørende
| arrangering og finansiering af konferencer, kongresser, seminarer mv. med virkning for fremtidige
| finansår. Afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv. er et væsentlig bidrag til interna-
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| tionalisering af faglige og forskningsmæssige aktiviteter, herunder drøftelse, formidling, høring
| og udveksling af viden. Internationalisering af forskningen anbefales i de foretagne evalueringer
| af den danske forskning på ministeriets område.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2017.
Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/or-

ganisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller ind-
placering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Sam-
arbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig
samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter
forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2002 og gentages med und-

tagelse af enkelte præciseringer uændret i forhold til finansloven for 2017.
Tekstanmærkningen er optaget for at skabe hjemmel for udenrigsministeren til at udstede

revisions- og regnskabsinstrukser til private danske og internationale organisationer (NGO'er og
andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministeriet, herunder af udviklingsbistan-
den.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2014 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2017.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelses-

ordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser,
lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. Un-
derstøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel
til at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler,
der følger af akt. nr. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse,
der ydes til tidligere lokalt ansatte og deres efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af
det antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræ-
sentation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion
fra § 36.33.01.14. Understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til understøttelser til
tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på
området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til
understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift.
modtagere af allerede anlagte understøttelser.

Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekst-
anmærkning nr. 124 til § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. nr. 236 af 27.
marts 1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten af-
holdes inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen indebærer, at der direkte på forslag til lov om tillægsbevilling kan op-

tages merudgifter til den del af udviklingsbistanden, der administreres af Udenrigsministeriet. 
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Merudgifterne skal fuldt ud modsvares af mindreudgifter til flygtningemodtagelse i Danmark, der
opgøres som udviklingsbistand.

Tekstanmærkningen omfatter alene udgifter, der kan opgøres som udviklingsbistand inden for
OECD's retningslinjer herfor.

Tekstanmærkningen finder anvendelse på baggrund af de prognosticerede udgifter til flygt-
ningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand, i forbindelse med udgiftsopfølgning for
3. kvartal i finansåret, jf. § 13 i Cirkulære nr. 9649 om budgettering og budget- og regnskabs-
opfølgning af 30. oktober 2013.

Der er forudsat, at optagelse af merbevilling kun kan ske efter forudgående aftale herom med
Finansministeriet, herunder for at sikre at merbevillingen kan holdes inden for rammerne af de
gældende statslige udgiftslofter og budgetlovens underskudsgrænse.

| Ad tekstanmærkning nr. 106.
| Tekstanmærkningen er ny, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Tekstanmærkningen bemyndiger ministeren til at etablere tilskudsordninger på Udenrigsmi-
| nisteriets område inden for de nævnte konti og præciserer reglerne for administrationen af tilskud
| under de omhandlede konti, herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mu-
| lighed for udlicitering af administrationen.

| Ad tekstanmærkning nr. 125.
| Tekstanmærkningen er ny, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Der er ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til på Udenrigsministeriets område at indføre
| brugerbetaling for bistand ved løsning af problemer i forbindelse med kommerciel eksport af fø-
| devarer mv. Betalingen skal dække de omkostninger, bistandsydelsen påfører den institution, hvis
| personale yder bistanden. Herudover kan udlæg til rejser, ophold mv. kræves refunderet. Det er
| hensigten, at ordningen skal fungere helt eller delvist efter samme principper og satser som den
| ordning, der er etableret af Udenrigsministeriet på grundlag af lov nr. 150 af 13. april 1983 om
| udenrigstjenesten.

| Ad tekstanmærkning nr. 161.
| Tekstanmærkningen er ny, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Ministeren for fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner pålagt af
| Europa-Kommissionen i forbindelse med Hav- og Fiskerifondsprogrammet, hvor EU finansierer
| eller medfinansierer udgifterne. Finansieringen håndteres efter modellen angivet nedenfor.
| Europa-Kommissionen kan ikende en medlemsstat en finansiel korrektion, hvis Europa-
| Kommissionen ikke finder, at landets administration lever op til de gældende forordningskrav.
| Kravene skærpes løbende, og medlemsstaterne kan idømmes finansielle korrektioner på grundlag
| af forholdsvis få konstaterede uregelmæssigheder eller begrundet tvivl. Det må forventes, at
| Danmark også fremadrettet vil modtage finansielle korrektioner.
| Merudgifterne finansieres efter følgende model: Udenrigsministeriet finansierer 100 pct. af
| udgifter op til 10 mio. kr. årligt, 15 pct. af udgifter mellem 10-80 mio. kr. årligt samt 5 pct. af
| udgifter mellem 80-200 mio. kr. årligt. Der er således et loft på Udenrigsministeriets medfinan-
| siering på årligt 26,5 mio. kr.
| Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. skal forelægges for Folketingets Finansud-
| valg.

| Ad tekstanmærkning nr. 168.
| Tekstanmærkningen er ny, jf. kongelig resolution af 7. august 2017.
| Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betin-
| gelser for tilskud, prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling
| og tilbagebetaling. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til Fiskeafgiftsfonden som er en
| forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om
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| behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere i forbindelse med henlæggelsen af
| sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af fonden.
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