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§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 2.436,6 2.617,9 181,3
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 2.045,1 2.045,7 0,6
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 1.119,8 1.119,8 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... - - -
Indtægtsbudget ....................................................................... 6,1 0,6 6,7

Fællesudgifter ........................................................................................... 508,5 36,6
14.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 216,0 8,2
14.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... 292,5 28,4

International Rekruttering og Integration ............................................ 144,1 98,6
14.21. Fællesudgifter .................................................................................. 144,1 98,6

Udlændinge ............................................................................................... 1.758,8 52,8
14.31. Fællesudgifter .................................................................................. 433,0 52,3
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. .......................... 1.325,8 0,5

Initiativer vedrørende integration mv. .................................................. 204,7 -
14.61. Indsatser vedrørende byer ............................................................... - -
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ............ 94,4 -
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering ............................ - -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. .................................................. 110,3 -

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ............................ 3.167,9 0,6
14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv. ............................ 3.086,7 0,6
14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv. ................................ 81,2 -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.201,4 143,6
Interne statslige overførsler ....................................................................... 42,5 38,3
Øvrige overførsler ...................................................................................... 3.516,4 6,7
Finansielle poster ....................................................................................... 23,7 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 5.784,0 188,6
Forbrug af videreførsel .............................................................................. - -
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -181,2 -181,2
Bevilling i alt ............................................................................................. 5.602,8 7,4

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) ......... 181,1 -
02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv.

(tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ............................... 3,0 -
03. Understøttelse af udsendelse mv. (Reservationsbev.) ........... 13,8 -
75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.) .. 3,2 -
76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkom-

stoverførsler ............................................................................. - -
77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale servi-

ceudgifter ................................................................................. 3,4 -
78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale ind-

komstoverførsler ..................................................................... -35,0 -
79. Reserver og budgetregulering ................................................. 38,3 -

14.19. Øvrige fællesudgifter
01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene (Driftsbev.) ....... 83,8 -
02. Flygtningenævnet (Driftsbev.) ................................................ 71,6 -
03. Udlændingenævnet (Driftsbev.) .............................................. 10,0 -
10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) ......... 90,5 -
11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.) 8,2 -

International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter
01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

(Driftsbev.) .............................................................................. 36,9 -
02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.) ........................ 4,9 -
03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au

pairs ......................................................................................... 0,6 6,7
04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af

Ekstremisme og Radikalisering (tekstanm. 101) (Driftsbev.) 9,8 -
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 Udlændinge

14.31. Fællesudgifter
01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ........................................... 334,2 -
02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 17,6 -
03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige

aktiviteter på asylområdet (tekstanm. 5) (Reservationsbev.) 6,9 -
04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 19,3 0,1
79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere .... 2,8 -

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5)

(Driftsbev.) .............................................................................. 475,5 -
02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm.

5, 8 og 9) ................................................................................ 554,1 -
03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 139,0 -
04. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.) ................ - -
10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107)

(Lovbunden) ............................................................................ 156,7 -

Initiativer vedrørende integration mv.

14.61. Indsatser vedrørende byer
01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområ-

der (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.) ......................... - -
03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og

101) (Reservationsbev.) .......................................................... - -
04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... - -

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 101) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ - -
02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ................................................................... 2,1 -
03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. - -
04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for

flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... - -

05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere
og flygtninge (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................. - -

06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reser-
vationsbev.) ............................................................................. - -

07. Efteruddannelse (Reservationsbev.) ....................................... 3,5 -
08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ... 5,1 -
09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal be-

skæftigelsesindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........ 14,2 -
10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 30,6 -
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11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden) ........... 24,4 -
12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden) ................ 14,5 -

14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering
01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. - -
02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandre-

re og deres familie (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........ - -
03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekstanm. 4 og 101) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ - -

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5

og 101) (Reservationsbev.) ..................................................... 3,1 -
02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk mi-

noritetsbaggrund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ... - -
03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) 5,8 -
04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reserva-

tionsbev.) ................................................................................. 3,1 -
05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radi-

kalisering (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .............. - -
06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og

101) (Reservationsbev.) .......................................................... 9,0 -
07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordnin-

gen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................................. 7,6 -
08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber el-

ler andre alvorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ................................................................... 7,6 -

09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5
og 101) (Reservationsbev.) ..................................................... 6,3 -

10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 2,0 -

11. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ - -

13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.) ................................................................................. 2,3 -

14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.) ........................................................................ 27,7 -

15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ - -

16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekrimi-
nalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................. 35,8 -

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.
01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrations-

ydelse (Lovbunden) ................................................................ - -
02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under in-

troduktionsforløbet (Lovbunden) ............................................ 1,4 -
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under inte-

grationsprogrammet (Lovbunden) .......................................... 755,6 -
04. Resultattilskud (Lovbunden) ................................................... 461,3 -
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05. Grundtilskud (Lovbunden) ..................................................... 1.144,6 -
06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden) .................................... 80,3 -
07. Reintegrationsbistand (Lovbunden) ........................................ 42,7 -
08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden) .............................. 62,2 -
09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark .................. 0,6 0,6
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion

(Lovbunden) ............................................................................ - -
11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet

(Lovbunden) ............................................................................ 410,4 -
12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden) ............................ 113,7 -
13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter

(Lovbunden) ............................................................................ - -
14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden) 10,2 -
15. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet

(Lovbunden) ............................................................................ 3,7 -

14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.
01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbun-

den) .......................................................................................... - -
02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden) ...................... 61,9 -
03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørel-

se (Lovbunden) ....................................................................... 19,3 -
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C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 14.11.01., 14.31.02., 14.61.01., 14.61.03. og 14.61.04.
Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 4. ad 14.62.03. og 14.63.03.
Udlændinge- og integrationsministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr,

konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Udlændinge- og integra-
tionsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgå-
else af kontrakter.

Nr. 5. ad 14.11.02., 14.31.02., 14.31.03., 14.32.01., 14.32.02., 14.62.06., 14.62.10., 14.69.01.,
14.69.02., 14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og 14.69.09.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor
det skønnes hensigtsmæssigt.

Nr. 8. ad 14.32.02.
Udlændingestyrelsen har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde

Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændin-
gestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde
Kors.

Nr. 9. ad 14.32.02.
Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i særlige situationer og efter konkret

vurdering at kompensere indkvarteringsoperatører på børnecentre kortvarigt ved et lavt belæg.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 14.11.01.
Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes

formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter
mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede
omkostninger.

Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.21.04., 14.31.02., 14.61.01., 14.61.03., 14.61.04., 14.62.01.,
14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05., 14.62.06., 14.62.08., 14.62.09., 14.62.10., 14.63.01.,
14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07.,
14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.13., 14.69.14., 14.69.15. og 14.69.16.

Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af
bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbage-
betaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol.
Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud,
meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbage-
betalte tilskud.

Nr. 107. ad 14.32.10.
Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a,

stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til ud-
betalingen af kontante ydelser, såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der
er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1
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og 2, jf. stk. 3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk.
5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 56,71 kr.
pr. person pr. dag til kostindkøb.
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Ministeriet har ansvaret for udlændingelovgivningen, herunder for forberedelse af lovgivnin-
gen om udlændinges ophold i Danmark, behandling af ansøgninger om opholdstilladelse samt
indfødsretslovgivning. Ministeriet har endvidere det overordnede ansvar for integrationsindsatsen
over for flygtninge og indvandrere, herunder ydelsesområdet. Ministeriet forbereder blandt andet
integrationslovgivningen og gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske sam-
fund.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 2.700,1 3.626,2 3.484,7 2.436,6 2.085,1 1.961,9 1.931,2
Udgift ......................................................... 2.913,2 3.815,8 3.659,8 2.617,9 2.258,5 2.146,2 2.116,8
Indtægt ....................................................... 213,0 189,7 175,1 181,3 173,4 184,3 185,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... 261,0 332,5 537,9 506,9 498,9 468,2 471,7
14.11. Centralstyrelsen ............................. 110,6 181,5 227,8 242,8 255,7 259,1 264,8
14.19. Øvrige fællesudgifter .................... 150,4 151,0 310,1 264,1 243,2 209,1 206,9

International Rekruttering og Integra-
tion ............................................................. 28,3 40,6 51,6 51,6 48,7 46,7 36,7
14.21. Fællesudgifter ................................ 28,3 40,6 51,6 51,6 48,7 46,7 36,7

Udlændinge ............................................... 2.310,6 3.106,8 2.596,8 1.549,3 1.345,2 1.275,0 1.238,8
14.31. Fællesudgifter ................................ 440,7 486,5 541,2 380,7 354,7 365,8 359,6
14.32. Indkvartering og underhold af

asylansøgere mv. ........................... 1.870,0 2.620,3 2.055,6 1.168,6 990,5 909,2 879,2

Initiativer vedrørende integration mv. .. 65,2 62,9 148,2 204,7 128,4 107,1 118,1
14.61. Indsatser vedrørende byer ............. -3,7 - - - - - -
14.62. Indsatser vedrørende integra-

tion på arbejdsmarkedet mv. ........ 1,0 24,2 61,3 94,4 45,5 31,8 31,6
14.63. Initiativer vedrørende interna-

tional rekruttering .......................... 2,2 3,0 - - - - -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer

mv. ................................................. 65,7 35,6 86,9 110,3 82,9 75,3 86,5

Ydelser og refusioner vedrørende ind-
vandrere mv. ............................................ 35,0 83,4 150,2 124,1 63,9 64,9 65,9
14.71. Introduktionsprogram og dan-

skuddannelse mv. .......................... 35,0 54,7 59,2 62,2 63,9 64,9 65,9
14.72. Modtagelse og integration af

flygtninge mv. ............................... - 28,7 91,0 61,9 - - -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ....................................................... 2.454,8 2.480,4 2.445,7 2.045,1 1.763,9 1.648,0 1.382,8
Udgift ......................................................... 2.454,8 2.480,4 2.445,7 2.045,7 1.764,5 1.648,6 1.383,4
Indtægt ....................................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... - - 2,6 - - - -
14.11. Centralstyrelsen ............................. - - 2,6 - - - -

Udlændinge ............................................... 288,2 340,2 289,6 156,7 126,0 113,0 112,1
14.32. Indkvartering og underhold af

asylansøgere mv. ........................... 288,2 340,2 289,6 156,7 126,0 113,0 112,1

Ydelser og refusioner vedrørende ind-
vandrere mv. ............................................ 2.166,6 2.140,3 2.153,5 1.888,4 1.637,9 1.535,0 1.270,7
14.71. Introduktionsprogram og dan-

skuddannelse mv. .......................... 2.166,6 2.140,3 2.143,2 1.869,1 1.623,1 1.530,8 1.270,7
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14.72. Modtagelse og integration af
flygtninge mv. ............................... - 0,0 10,3 19,3 14,8 4,2 -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 682,4 1.029,6 1.508,7 1.119,8 632,3 540,1 485,3
Udgift ......................................................... 682,4 1.029,6 1.508,7 1.119,8 632,3 540,1 485,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter ........................................... - - -12,0 -35,0 -55,0 -51,2 -48,6
14.11. Centralstyrelsen ............................. - - -12,0 -35,0 -55,0 -51,2 -48,6

Initiativer vedrørende integration mv. .. - 63,9 75,8 - - - -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer

mv. ................................................. - 63,9 75,8 - - - -

Ydelser og refusioner vedrørende ind-
vandrere mv. ............................................ 682,4 965,7 1.444,9 1.154,8 687,3 591,3 533,9
14.71. Introduktionsprogram og dan-

skuddannelse mv. .......................... 682,4 965,7 1.444,9 1.154,8 687,3 591,3 533,9

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... - 6,2 6,4 6,1 6,1 6,1 6,1
Udgift ......................................................... - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt ....................................................... - 6,8 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7

Specifikation af nettotal:

International Rekruttering og Integra-
tion ............................................................. - 6,2 6,4 6,1 6,1 6,1 6,1
14.21. Fællesudgifter ................................ - 6,2 6,4 6,1 6,1 6,1 6,1

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:
14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)

(Driftsbev.)  
14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af inte-

grationsområdet mv. (tekstanm. 5 og
101) (Reservationsbev.)  

14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv.
(Reservationsbev.)  

14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljepro-
jekter (Driftsbev.)  

14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende
kommunale serviceudgifter  

14.11.79. Reserver og budgetregulering  
14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævne-

ne (Driftsbev.)  
14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)  
14.19.03. Udlændingenævnet (Driftsbev.)  
14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden

(Driftsbev.)  
14.19.11. Det fælles europæiske visuminforma-

tionssystem (Driftsbev.)  
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering

og Integration (Driftsbev.)  
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14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.
(Driftsbev.)  

14.21.04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter
for Forebyggelse af Ekstremisme og Ra-
dikalisering (tekstanm. 101) (Driftsbev.)  

14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)  
14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm.

1, 5 og 101) (Reservationsbev.)  
14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organi-

sationer og øvrige aktiviteter på asylom-
rådet (tekstanm. 5) (Reservationsbev.)  

14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af
asylansøgere mv. (Reservationsbev.)  

14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge
og indvandrere  

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssy-
stemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.)  

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansø-
gere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)  

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområ-
det (Reservationsbev.)  

14.32.04. Støtteordning for asylansøgere
(Reservationsbev.)  

14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt
udsatte boligområder (tekstanm. 1 og
101) (Reservationsbev.)  

14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede om-
råder (tekstanm. 1 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og
101) (Reservationsbev.)  

14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsør-
gende (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm.
4 og 101) (Reservationsbev.)  

14.62.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udvik-
lingsaktiviteter for flygtninge, indvandre-
re og efterkommere (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.62.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigel-
se af indvandrere og flygtninge (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)  

14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekst-
anm. 5 og 101) (Reservationsbev.)  

14.62.07. Efteruddannelse (Reservationsbev.)  
14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.)  
14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet

kommunal beskæftigelsesindsats (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)  
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14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekst-
anm. 5 og 101) (Reservationsbev.)  

 14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus
(Lovbunden)  

14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder
(Lovbunden)  

14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til ar-
bejdskraft-indvandrere og deres familie
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.63.03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekst-
anm. 4 og 101) (Reservationsbev.)  

14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygt-
ninge (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og fami-
lier med etnisk minoritetsbaggrund
(tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)  

14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)  

14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og fo-
rebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5
og 101) (Reservationsbev.)  

14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbej-
de (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til
repatrieringsordningen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra
tvangsægteskaber eller andre alvorlige
æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radika-
lisering (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på
integrationsområdet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.11. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og
foreningslivet (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)  

14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)  

14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og
unge til bandekriminalitet (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)  

14.71.08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)  
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14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig ind-
kvartering (Lovbunden)  

 14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus
(Lovbunden)  

Udgifter under delloft for indk.overførsler:
14.11.76. Reserver og budgetregulering vedrørende

statslige indkomstoverførsler  
14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere

m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)  
14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram-

met og integrationsydelse (Lovbunden)  
14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til ud-

lændinge under introduktionsforløbet
(Lovbunden)  

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til ud-
lændinge under integrationsprogrammet
(Lovbunden)  

14.71.04. Resultattilskud (Lovbunden)  
14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)  
14.71.07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)  
14.71.09. Administrationsudgifter til Udbetaling

Danmark  
14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram-

met, ny refusion (Lovbunden)  
14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med inte-

grationsprogrammet (Lovbunden)  
14.71.12. Integrationsydelse for øvrige

(Lovbunden)  
14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af

kommunale udgifter (Lovbunden)  
14.71.15. Danskbonus til selvforsørgede i integra-

tionsprogrammet (Lovbunden)  
14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til

uddannelsesgodtgørelse (Lovbunden)  

Udgifter uden for udgiftsloft:
14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende

kommunale indkomstoverførsler  
14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige bo-

liger til flygtninge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden)  
14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af ud-

lændinge (Lovbunden)  

Indtægtsbudget:
14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmar-

kedsrettet dansk for au pairs  
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Artsoversigt:
Mio. kr. 2015 2016 2017 F 2019 2020 2021

Bevilling i alt ............................................. 6.252,0 7.436,6 7.432,7 5.595,4 4.475,2 4.143,9 3.793,2
Årets resultat .............................................. -417,8 -306,6 - - - - -
Forbrug af videreførsel .............................. 3,1 - - - - - -

Aktivitet i alt .............................................. 5.837,4 7.130,0 7.432,7 5.595,4 4.475,2 4.143,9 3.793,2
Udgift ..................................................... 6.050,5 7.326,5 7.614,8 5.784,0 4.655,9 4.335,5 3.986,1
Indtægt ................................................... 213,0 196,5 182,1 188,6 180,7 191,6 192,9

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 2.653,9 3.602,6 3.234,5 2.201,4 2.008,8 1.903,5 1.839,0
Indtægt ................................................... 134,6 155,7 137,0 143,6 135,9 147,5 148,8

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 36,9 28,4 41,5 42,5 42,3 41,6 41,6
Indtægt ................................................... 10,9 23,7 38,1 38,3 38,1 37,4 37,4

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 3.344,0 3.680,4 4.320,6 3.516,4 2.581,1 2.366,7 2.081,8
Indtægt ................................................... 67,5 17,0 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7

Finansielle poster:
Udgift ..................................................... 15,7 15,1 18,2 23,7 23,7 23,7 23,7
Indtægt ................................................... 0,0 0,0 - - - - -

Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2015 2016 2017 F 2019 2020 2021
Driftsposter ................................................. 2.519,3 3.446,9 3.097,5 2.057,8 1.872,9 1.756,0 1.690,2
11. Salg af varer ....................................... 27,7 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 99,6 109,1 136,2 142,5 134,8 146,4 147,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 218,3 308,0 165,8 104,0 89,2 79,8 77,3
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 465,5 555,3 644,3 610,5 586,9 576,4 558,5
20. Af- og nedskrivninger ........................ 38,7 32,6 33,0 33,2 33,2 33,2 33,2
21. Andre driftsindtægter .......................... 7,4 45,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.931,3 2.706,8 2.391,4 1.453,7 1.299,5 1.214,1 1.170,0
29. Ekstraordinære omkostninger ............. 0,0 - - - - - -

Interne statslige overførsler ....................... 25,9 4,7 3,4 4,2 4,2 4,2 4,2
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 10,9 23,7 38,1 38,3 38,1 37,4 37,4
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 36,9 28,4 41,5 42,5 42,3 41,6 41,6

Øvrige overførsler ...................................... 3.276,5 3.663,3 4.313,6 3.509,7 2.574,4 2.360,0 2.075,1
31. Overførselsindtægter fra EU .............. 65,2 1,3 - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 2,3 15,7 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 2,4 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

og regioner .......................................... 2.858,2 3.156,2 3.787,0 3.124,6 2.343,2 2.142,4 1.819,0
44. Tilskud til personer ............................. 332,8 373,6 327,3 199,1 171,6 161,5 163,3
45. Tilskud til erhverv .............................. 1,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 149,3 147,9 152,6 193,6 111,0 88,2 106,7
49. Reserver og budgetregulering ............ - - 51,3 -3,3 -47,1 -27,8 -9,6

Finansielle poster ....................................... 15,7 15,1 18,2 23,7 23,7 23,7 23,7
25. Finansielle indtægter ........................... 0,0 0,0 - - - - -
26. Finansielle omkostninger .................... 15,7 15,1 18,2 23,7 23,7 23,7 23,7

Kapitalposter .............................................. 414,6 306,6 - - - - -
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... -417,8 -306,6 - - - - -
75. Reserveret bevilling (budgettering

af forbrug af årets resultat) ................ 3,1 - - - - - -
I alt ............................................................. 6.252,0 7.436,6 7.432,7 5.595,4 4.475,2 4.143,9 3.793,2
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Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2017 ............................................ 678,7 - - 272,4

 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

Særlige bevillingsbestemmelser:

14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 93,8 191,6 168,3 181,1 180,4 179,6 176,6

Indtægt ......................................................... 79,4 11,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
Udgift ........................................................... 189,4 194,6 176,5 189,3 188,6 187,8 184,8

Årets resultat ............................................... -16,2 8,1 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 124,8 194,6 176,4 189,2 188,5 187,7 184,7
Indtægt .................................................. 14,4 11,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 64,6 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. 65,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bemærkninger: Udlændinge - og Integrationsministeriet har først fået selvstændigt bevillings- og regnskabsansvar pr. 1.
januar 2016. Regnskabstallene for 2015 baserer sig på indmeldinger fra de afgivne ministerier i forbindelse med mini-
steriets oprettelse.

3. Hovedformål og lovgrundlag
Departementet varetager den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på

udlændinge- og integrationsområdet. Herunder behandler departementet sager om humanitært
ophold og indfødsret samt gennemfører analyser af udlændinges integration i det danske samfund.

Virksomhedsstruktur
14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhe-
dens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene
14.19.02. Flygtningenævnet
14.19.03. Udlændingenævnet
14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden
14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitets-
områderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, §
14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter.
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4. Særlige bevillingsbestemmelser

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 .............................................. 79,4 11,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 65,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ 1,4 1,1 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 13,0 10,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Bemærkninger: Indtægter i 2018 udgøres af interne statslige overførsler fra: § 14.21.01. Styrelsen for International Re-
kruttering og Integration (2,4 mio. kr .) og § 14.31.01. Udlændingestyrelsen (5,7 mio. kr.).

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.4 Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 14.11.01. Depar-
tementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og In-
tegration.

Opgaver Mål
Udlændingeområdet Departementet betjener minister, regering og Folketing på

udlændingeområdet. Det er departementets målsætning at
sikre en effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af
sager på udlændingeområdet, herunder bl.a. sager om huma-
nitært ophold samt indfødsret. Departementet understøtter
desuden en kvalitetsorienteret udarbejdelse af lovgivning på
området samt fremme af nationale interesser gennem inter-
nationalt samarbejde.

Integrationsområdet Departementet betjener minister, regering og Folketing på
integrationsområdet. Målsætningen for integrationsindsatsen
er at skabe rammerne for, at indvandrere og flygtninge får
bedre uddannelse og gode danskkundskaber, at alle har ad-
gang til arbejdsmarkedet og dermed mulighed for at være
selvforsørgende, og et samfund hvor der er et fællesskab om
fundamentale værdier, samtidig med at mangfoldighed og
personlig frihed trives.

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

| Udgift i alt ...............................................| 194,5| 199,9| 181,3| 189,3| 188,6| 187,8| 184,8

| 0.| Generelle fællesomkostninger ...........| 66,1| 68,0| 61,6| 60,9| 60,7| 60,4| 59,4
| 1.| Udlændingeområdet ...........................| 103,1| 105,9| 96,1| 105,1| 104,7| 104,3| 102,7
| 2.| Integrationsområdet ............................| 25,3| 26,0| 23,6| 23,3| 23,2| 23,1| 22,7
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8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ 193 232 214  214 204 201 198
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 96,6 128,4 116,6  123,3 122,2 120,8 118,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 0,3 - 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 96,3 128,4 116,5  123,2 122,1 120,7 118,5

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Reguleret egenkapital ................................. - - 10,3 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 237,0 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 247,3 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 14,7 11,4 60,1 54,8 55,5 70,6 84,4
+ anskaffelser .............................................. 3,5 -0,1 42,0 7,9 21,6 22,0 22,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 1,7 3,6 18,0 9,6 10,0 10,0 10,0
- afhændelse af aktiver ............................... 12,4 -1,4 3,0 - - - -
- afskrivninger ............................................. -5,9 2,3 26,9 16,8 16,5 18,2 16,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 13,5 14,0 90,2 55,5 70,6 84,4 99,9

Låneramme .................................................. - - 167,8 154,7 154,7 154,7 154,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 53,8 35,9 45,6 54,6 64,6

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til departementets drift.
Kontoen er som følge af to- og trepartsaftalen opjusteret med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og

2018 samt 0,1 mio. kr. i 2019 og frem.
| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en styrket diplomatisk ud-
| sendelsesindsats.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.11.02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet mv. (tekstanm. 5
og 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til evalueringer og analyser på integrationsområdet samt initia-
tiver til styrkelse af integrationsindsatsen.

Der kan afholdes driftsudgifter direkte af kontoen, herunder til oplysningsaktiviteter, semi-
narer, workshops mv.
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Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 -2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

20. Styrkelse af integrationsindsat-
 sen

Udgift ................................................... 0,6 -2,0 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,4 -2,0 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4

50. Evaluering, analyse, forskning
 og oplysning

Udgift ................................................... - 0,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,4
I alt .................................................................................................................................. 14,4

20. Styrkelse af integrationsindsatsen
På kontoen afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes eller understøttes af

Udlændinge- og Integrationsministeriet. Der kan endvidere ske refusion af eller ydes støtte til
udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de pågældende aktiviteter, hvilket kan
ske til både offentlige myndigheder, private organisationer, enkeltpersoner mv. Støtte kan gives
enten på grundlag af en ansøgning eller inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Udlæn-
dinge- og Integrationsministeriet.

Bevillingens formål er bl.a. at styrke og understøtte gennemførelsen af en integrations- og
ligestillingspolitik vedrørende nye medborgere og etniske minoriteter. Der kan bl.a. afholdes ud-
gifter og ydes støtte til følgende formål:

A. Initiativer der har til formål at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i det praktiske
integrations- og ligestillingsarbejde.

B. Aktiviteter der udføres af organisationer for de etniske minoriteter samt humanitære og
lignende organisationer, som yder en indsats af væsentlig betydning for integration,
medborgerskab og ligestilling.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger til § 14.11.01. Departementet
og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
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C. Større opmærksomhedsskabende, oplysende eller højt prioriterede indsatser samt mate-
rialer og arrangementer vedrørende integration, medborgerskab, ligestilling og respekten
for mangfoldigheden i samfundet.

50. Evaluering, analyse, forskning og oplysning
På kontoen afholdes fortrinsvis udgifter til evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplys-

ningsinitiativer mv., herunder evaluering af indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge
og indvandrere på arbejdsmarkedet.

Tilskud kan blandt andet ydes som støtte til konkrete projekter og aktiviteter, der udføres som
tilskudsfinansierede aktiviteter. Der kan ydes støtte til forskningsvirksomhed hos offentlige og
private institutioner mv. inden for integrationsområdet, herunder erhvervs- og studieområdet.

14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv. (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter forbundet med understøttelse af udsendelse, hjemrejse og

modtagelse af hjemsendte asylansøgere.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 13,6 13,8 13,8 13,8 12,8

10. Modtage- og omsorgsfaciliteter
for uledsagede mindreårige
Udgift ................................................... - - 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4

20. Understøttelse af udsendelse og
 frivillig hjemrejse

Udgift ................................................... - - 11,4 11,4 11,4 11,4 10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 11,4 11,4 11,4 11,4 10,4

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,0
I alt .................................................................................................................................. 7,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling, hvis det skønnes
nødvendigt for at sikre projektets forløb og vurderes økonomisk an-
svarligt.
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10. Modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige
På kontoen afholdes udgifter til dækning af etablering og drift af modtage- og omsorgsfaci-

liteter i Afghanistan i forbindelse med lov nr. 1543 af 21. december 2010 om ændring af ud-
lændingeloven og integrationsloven.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 kan der endvidere afholdes udgifter
til modtage- og omsorgsfaciliteter for uledsagede mindreårige asylansøgere i øvrige modtager-
lande.

20. Understøttelse af udsendelse og frivillig hjemrejse
På kontoen afholdes udgifter forbundet med ud- og hjemsendelse af asylansøgere, herunder

bl.a. til nationale og internationale organisationer og andre landes myndigheder med henblik på
forberedelse af hjemrejse og modtagelse i hjemlandet. Dette indebærer bl.a. udgifter forbundet
med transport og overnatning, etablering og drift af reintegrationsprogrammer i hjemlandet samt
kapacitetsopbygning af myndigheder på immigrationsområdet. Der kan endvidere afholdes ud-
gifter til aktiviteter i Danmark med henblik på at understøtte udsendelsen og medvirken til
hjemrejse. Af kontoen kan der derudover ydes refusion og afholdes udgifter forbundet med aftaler
indgået af Udenrigsministeriet, herunder bl.a. i regi af European Reintegration Network (ERIN).

14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)
På kontoen opføres bevillinger, der afsættes i forbindelse med de årlige satspuljeaftaler til

dækning af administrationsudgifter forbundet med gennemførelse af satspuljeprojekterne.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 1,1 3,2 1,6 1,7 2,1

Udgift ........................................................... - - 1,1 3,2 1,6 1,7 2,1

Årets resultat ............................................... - - -  - - - -

10. Administrationsudgifter for sat-
 spuljeprojekter

Udgift .................................................... - - 1,1 3,2 1,6 1,7 2,1

3. Hovedformål og grundlag
På kontoen afsættes bevilling til afholdelse af administrationsudgifter forbundet med mini-

steriets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige aftale om satspuljen efter
de retningslinjer, som fremgår af den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 0,8  2,2 1,0 1,2 1,4

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 0,8  2,2 1,0 1,2 1,4

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen, da administrationen foretages i ministeriets institutioner.
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10. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018
og 0,3 mio. kr. i 2019.

Som led i den fælles statslige omlægning og ensretning af administrationsbidrag fra satspuljer
er kontoen forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem.

Projekter, hvor der er afsat bevilling til administrationsudgifter, fremgår af nedenstående
oversigt (beløbene er vejledende budgetforudsætninger).

| Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
| 2017 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i
| 2021 til administrationsudgifter.

| Satspuljeprojekter
| (Mio. kr. 2018-pl)| Projekt-ID| 2018| 2019| 2020| 2021

| Initiativer jf. Aftale af november 2012| 0,4| 0,4| 0,4| 0,4

| Satspuljeaftalen for 2013, driftsstøtte til bevillinger
| der udløber i 2013
| 2013-43-b2| 0,4| 0,4| 0,4| 0,4

| Initiativer jf. Aftale af november 2014| 0,1| -| -| -

| Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radi-
| kalisering
| 2015-58| 0,1| -| -| -

| Initiativer jf. Aftale af oktober 2015| 0,4| 0,1| -| -

| Målrettet beskæftigelsesindsats| 2016-58| 0,4| 0,1| -| -

| Initiativer jf. Aftale af november 2016| 0,7| 0,3| -| -

| Etablering af Nationalt videns- og rådgivningscenter
| for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
| 2017-33-0| -| -| -| -

| Styrket kommunal indsats til forebyggelse af eks-
| tremisme og radikalisering
| 2017-34-0| 0,1| -| -| -

| Bekæmpelse af ekstremistisk propaganda og fore-
| byggelse af online radikalisering
| 2017-35-0| 0,1| -| -| -

| Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og
| negativ social kontrol - styrket exitforanstaltninger
| 2017-37-0| 0,1| 0,1| -| -

| Mobilisering af opgør med undertrykkelse og nega-
| tiv social kontrol
| 2017-39-a| 0,1| 0,2| -| -

| Integration gennem beskæftigelse| 2017-41-0| 0,1| -| -| -

| Privat proces (den frivillige integrationsindsats)| 2017-45-0| 0,2| -| -| -

| Initiativer jf. Aftale af november 2017| 1,6| 0,8| 1,3| 1,7

| Integrations- og beskæftigelsesambassadører| 2018-81| 0,9| 0,4| 0,5| 0,7

| Videreførelse af DIF Get2Sport| 2018-82-a| 0,2| 0,1| 0,2| 0,2

| Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til
| bandekriminalitet - etablering af bande task force
| 2018-83-a| 0,5| 0,3| 0,6| 0,8
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14.11.76. Reserver og budgetregulering vedrørende statslige indkomstoverførsler
På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende statslige udgifter under del-

loftet for indkomstoverførsler.

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

20. Reserve vedrørende styrket repa-
 triering

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

20. Reserve vedrørende styrket repatriering
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der opført en reserve til finansi-
ering af statslige udgifter i forbindelse med styrket repatriering. Reserven er udmøntet i forbin-
delse med finanslovforslaget for 2018.

14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter
På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter

under delloftet for driftsudgifter.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 3,4 5,2 4,4 3,8

10. Reserve vedrørende kommunale
 serviceudgifter

Udgift ................................................... - - - 3,4 5,2 4,4 3,8
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 3,4 5,2 4,4 3,8

10. Reserve vedrørende kommunale serviceudgifter
På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale serviceudgifter.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 3,4 mio. kr. i 2018, 5,2 mio.
| kr. i 2019, 4,4 mio. kr. i 2020 og 3,8 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
| Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstover-
førsler

På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstover-
førsler uden for udgiftsloft.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - -12,0 -35,0 -55,0 -51,2 -48,6

10. Reserve vedrørende kommunale
udgifter til budgetgaranterede

 indkomstoverførsler
Udgift ................................................... - - -12,0 -35,0 -55,0 -51,2 -48,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -12,0 -35,0 -55,0 -51,2 -48,6

20. Reserve vedrørende kommunale
udgifter til øvrige indkomstover-

 førsler
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

10. Reserve vedrørende kommunale udgifter til budgetgaranterede indkomstoverførsler
På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende kommunale indkomstover-

førsler og øvrige ordninger, der er omfattet af budgetgarantien.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 35,0 mio. kr. i 2018, 55,0
| mio. kr. i 2019, 51,2 mio. kr. i 2020 og 48,6 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen og
| Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.

20. Reserve vedrørende kommunale udgifter til øvrige indkomstoverførsler
På kontoen opføres reserver og budgetreguleringer vedrørende øvrige kommunale indkomst-

overførsler.

14.11.79. Reserver og budgetregulering

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1.
Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt §
14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger.

BV 2.2.9 Bevillingen på § 14.11.79.70. Reserve vedrørende personer på tålt op-
hold kan udmøntes på § 11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed
samt § 14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv. og § 14.31.03. Med-
lemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark,
§ 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv., §
14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.
samt § 14.32.04. Støtteordning for asylansøgere.

BV 2.6.5 Af den overførte bevilling til § 14.1. Fællesudgifter, § 14.2. International
Rekruttering og Integration, § 14.3. Udlændinge samt § 11.31.03. Kri-
minalforsorg i anstalter og frihed kan der konverteres driftsmidler til
lønsum. Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling overføres
driftsmidler til lønsum, dog højst 2/3 af udgiften, hvorved lønsumsloftet
forhøjes tilsvarende.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 41,8 38,3 51,7 56,6 66,5

20. Reserve
Udgift ................................................... - - -0,1 2,2 2,3 2,3 2,3
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -0,1 2,2 2,3 2,3 2,3

40. National ID-enhed
Udgift ................................................... - - 15,0 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 15,0 - - - -

60. Udlændingeattachéer
Udgift ................................................... - - 10,0 10,4 10,4 10,4 10,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 10,0 10,4 10,4 10,4 10,4

70. Reserve vedrørende personer på
tålt ophold mv.
Udgift ................................................... - - 6,3 10,6 23,9 28,8 38,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 6,3 10,6 23,9 28,8 38,7

75. Reserve vedrørende styrket
overvågning af udviklingen i
asylproducerende lande mv.
Udgift ................................................... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 10,0 10,0 10,0 10,0

80. Reserve vedrørende anvendelse
af tekniske biometriløsninger
Udgift ................................................... - - - 5,1 5,1 5,1 5,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 5,1 5,1 5,1 5,1

90. Reserve vedrørende styrket repa-
 triering

Udgift ................................................... - - 10,6 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 10,6 - - - -

20. Reserve
På kontoen er opført en reserve til finansiering af udgifter i forbindelse med ny lovgivning

og andre initiativer mv.

40. National ID-enhed
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 15 mio. kr. årligt i 2017
og frem til etableringen af en ny national ID-enhed. Enheden skal fungere som et centralt eks-
pertorgan, der skal sikre et kvalitetsmæssigt og ressourcemæssigt løft af kontrolindsatsen på ud-
lændingeområdet, ligesom enheden skal samle den ekspertise og de kompetencer, der i dag er
spredt hos forskellige myndigheder.

| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes reserven til § 14.19.01.20. Nationalt ID-
| center.

60. Udlændingeattachéer
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 10,0 mio. kr. årligt i
2017 og frem til udsendelse af udlændingeattachéer, der udstationeres på danske diplomatiske
repræsentationer, og udgifter forbundet med løbende udsendelse af særlige udlændingeattachéer,
som i kortere perioder kan varetage opgaver for at fremme udsendelse, hvor der er behov herfor.
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70. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv.
Der afsættes en reserve til finansiering af udgifter forbundet med Kriminalforsorgens opgaver

som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om strengere kontrol med udlændinge på
tålt ophold og kriminelle udviste. Reserven kan efter aftale med Justitsministeriet udmøntes til §
11.31.03. Kriminalforsorg i anstalter og frihed direkte på lov om tillægsbevilling ved konstatering
af realiserede merudgifter forbundet med opgaverne.

Eventuelle uforbrugte midler kan udmøntes direkte på lov om tillægsbevilling til § 14.11.03.
Understøttelse af udsendelse mv., § 14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer
samt transporter til Danmark, § 14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv.,
§ 14.32.03. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. samt § 14.32.04.
Støtteordning for asylansøgere.

| 75. Reserve vedrørende styrket overvågning af udviklingen i asylproducerende lande mv.
| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der opført en reserve i perioden 2018-2021 til brug for at understøtte, at asyl-
| myndighederne løbende har de data, ressourcer og værktøjer, der er relevante i forhold til at
| monitorere, kontrollere og reagere på ændrede forhold i hjemlandene mv.

| 80. Reserve vedrørende anvendelse af tekniske biometriløsninger
| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der opført en reserve i perioden 2018-2021 til øget anvendelse af tekniske bio-
| metriløsninger i sagsbehandlingen i forbindelse med fastlæggelse af udlændinges identitet.

90. Reserve vedrørende styrket repatriering
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der opført en reserve til finansi-
ering af statslige udgifter i forbindelse med styrket repatriering. Reserven er udmøntet i forbin-
delse med finanslovforslaget for 2018.

14.19. Øvrige fællesudgifter
Aktivitetsområdet omfatter bevillinger til sagsbehandling i 2. instans af sager om udlændinges

ophold i Danmark, herunder asylsager. Aktivitetsområdet omfatter endvidere bevillinger til it-
understøttelse af sagsbehandlingen i udlændingesager mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene (Driftsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbistand i forbindelse med sagsbehandlingen i

Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.
| På kontoen afholdes endvidere udgifter til Nationalt ID-center.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitets-
områderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, §
14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter.
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1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 46,8 47,4 78,9 83,8 77,6 66,5 66,1

Indtægt ......................................................... 1,5 - - - - - -
Udgift ........................................................... 45,0 37,0 78,9 83,8 77,6 66,5 66,1

Årets resultat ............................................... 3,3 10,4 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 45,0 37,0 78,9 65,7 59,5 48,4 48,0
Indtægt .................................................. 1,5 - - - - - -

20. Nationalt ID-center
Udgift .................................................... - - - 18,1 18,1 18,1 18,1

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:
Sekretariaterne understøtter sagsbehandlingen i Flygtningenævnet og Udlændingenævnet.

| Nationalt ID-center yder bl.a. rådgivning og bistand til offentlige myndigheder.

| 5. Opgaver og mål
| Opgaver| Mål
| Flygtningenævnets Sekretariat| Flygtningenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret un-
| der departementet i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
| Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager,
| som Flygtningenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt
| og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigts-
| mæssigt og effektivt.
| Udlændingenævnets Sekretariat| Udlændingenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret
| under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeri-
| et. Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager,
| som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt
| og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigts-
| mæssigt og effektivt.
| Nationalt ID-center| Nationalt ID-center udøver sine funktioner i fuld uafhængig-
| hed. Nationalt ID-center er i administrativ henseende placeret
| under departementet i Udlændinge- og Integrationsministeri-
| et. Nationalt ID-center yder bl.a. rådgivning og bistand til
| offentlige myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæg-
| gelse og kontrol af identiteten på udlændinge, som ønsker at
| indrejse i eller som opholder sig i Danmark.
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| 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 .............................................. 1,5 - - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ 0,5 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 1,0 - - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ 70 67 103  102 94 80 80
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 30,2 30,1 57,5  60,1 55,6 47,5 47,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 30,2 30,1 57,5  60,1 55,6 47,5 47,2

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Flygtningenævnet og Udlændin-

genævnet.

| 20. Nationalt ID-center
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen afholdes udgifter til
| drift af Nationalt ID-center.
| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der afsat 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at etablere et udgående team,
| der kan yde teknisk bistand til danske repræsentationer i forbindelse med forevisning af uden-
| landske dokumenter og dermed styrke kontrollen med indrejse til Danmark.

14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 79,1 77,5 130,9 71,6 59,4 38,1 38,1

Indtægt ......................................................... 0,0 - - - - - -
Udgift ........................................................... 41,7 49,0 130,9 71,6 59,4 38,1 38,1

Årets resultat ............................................... 37,4 28,5 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 41,7 49,0 130,9 71,6 59,4 38,1 38,1
Indtægt .................................................. 0,0 - - - - - -

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

| Udgift i alt .............................................| 47,1| 38,6| 81,2| 83,8| 77,6| 66,5| 66,1

| 0.| Generelle fællesomkostninger .........| 8,5| 6,9| 14,9| 14,1| 12,9| 10,8| 10,7
| 1.| Flygtningenævnets Sekretariat .........| 30,2| 24,2| 47,1| 32,3| 29,1| 23,3| 23,3
| 2.| Udlændingenævnets Sekretariat .......| 8,4| 7,5| 19,2| 21,5| 19,7| 16,5| 16,2
| 3.| Nationalt ID-center...........................| -| -| -| 15,9| 15,9| 15,9| 15,9
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Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:
Flygtningenævnet behandler klager over de afgørelser vedrørende asyl, der i første instans

er truffet af Udlændingestyrelsen, herunder afslag på ansøgning om opholdstilladelse samt statu-
sændringssager og inddragelsessager.

Nævnet har siden 1. januar 2014 også behandlet klager over Udlændingestyrelsens afgørelser
vedrørende Dublin-konventionen.

Flygtningenævnet består af en formand, næstformænd og øvrige medlemmer. Flygtningen-
ævnet bistås af et sekretariat. Udgifterne til sekretariatet afholdes over § 14.19.01. Sekretariats-
bistand til udlændingenævnene. Nævnets møder ledes af formanden eller en af næstformændene,
som alle er dommere. Derudover medvirker et medlem beskikket efter indstilling fra Advokatrå-
det og et medlem beskikket efter indstilling fra udlændinge- og integrationsministeren. Nævnet
er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller søge instruktion fra den beskik-
kende eller indstillende myndighed.

Nævnets opgaver varetages i henhold til udlændingeloven, jf. LB nr. 412 af 9. maj 2016, som
senest ændret ved lov nr. 249 af 20. marts 2017 om ændring af udlændingeloven. Yderligere
oplysninger om Flygtningenævnet findes på www.fln.dk.

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 .............................................. 0,0 - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 0,0 - - - - - -

Opgaver Mål
Afgørelse af konkrete asylsager
mv.

Flygtningenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2.
instans i konkrete asylsager mv. Det er Flygtningenævnets
hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte afgørelser og
fastholde den kortest mulige sagsbehandlingstid.

Mio. kr. (2018-pl)
R

2015
R

2016
B

2017
F

2018
BO1
2019

BO2
2020

BO3
2021

Udgift i alt .......................................... 43,4 50,8 133,7 71,6 59,4 38,1 38,1

0. Generelle fællesomkostninger ...... 1,7 1,6 6,0 4,9 4,8 4,5 4,5
1. Afgørelse af konkrete

udlændingesager ............................. 41,7 49,2 127,7 66,7 54,6 33,6 33,6

http://www.fln.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) ............................ - - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 15,3 18,9 45,5  18,4 15,3 9,8 9,8

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 15,3 18,9 45,5  18,4 15,3 9,8 9,8

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifterne vedrører vederlag til Flygtningenævnets
medlemmer. 

10. Almindelig virksomhed
Udgifterne til behandling af klagesager i Flygtningenævnet varierer alt efter måden, hvorpå

sagerne skal behandles. Størstedelen forventes afgjort på mundtlige nævnsmøder. Der er budget-
teret med afholdelse af ca. 690 nævnsmøder i 2018, ca. 560 nævnsmøder i 2019 samt ca. 340
nævnsmøder i henholdsvis 2020 og 2021. Der berammes som udgangspunkt tre sager på hvert
nævnsmøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,6 sager pr. nævnsmøde inklusiv
sager afgjort på formandskompetencen. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 250
sager i 2018.

Endvidere er der budgetteret med behandling af ca. 600 Dublin-sager og ca. 200 § 7. stk.
3-sager årligt i 2018 og frem.

Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, befordring og repræsentation
til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes i 2018 at udgøre ca. 25.300 kr. pr. nævn-
smøde. I det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde
udgifter til advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til
kopiering og porto. Dette forventes i 2018 at udgøre ca. 22.300 kr. pr. sag behandlet på nævn-
smøde. Nævnets udgifter i Dublin-sager omfatter vederlag til formanden og udgør ca. 650 kr. pr.
sag.

Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er aktivitetsafhængige. Flygtningenævnet har
endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger,
organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.

14.19.03. Udlændingenævnet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 11,1 9,9 9,9 10,0 9,8 9,6 9,4

Indtægt ......................................................... - 0,3 - - - - -
Udgift ........................................................... 4,3 4,6 9,9 10,0 9,8 9,6 9,4

Årets resultat ............................................... 6,8 5,6 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 4,3 4,6 9,9 10,0 9,8 9,6 9,4
Indtægt .................................................. - 0,3 - - - - -

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

3. Hovedformål og lovgrundlag:
Udlændingenævnet behandler klager over de afgørelser, der i første instans er truffet af hen-

holdsvis Udlændingestyrelsen i sager om familiesammenføring, visum og tidsubegrænsede op-
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holdstilladelser mv. samt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i sager om
opholdstilladelse på studie- og erhvervsområdet.

I forbindelse med behandlingen af konkrete sager består Udlændingenævnet af tre medlem-
mer, der er henholdsvis dommer (formand), advokat og ansat i Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriets departement. Nævnet er uafhængigt, og nævnets medlemmer kan ikke modtage eller
søge instruktion fra den beskikkende eller indstillende myndighed. Udgifterne til sekretariatet
afholdes over § 14.19.01. Sekretariatsbistand til udlændingenævnene.

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 .............................................. - 0,3 - - - - -
4. Afgifter og gebyrer ................................ - 0,2 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... - 0,1 - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,7 2,6 9,4  9,5 9,3 9,1 8,9

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,7 2,6 9,4  9,5 9,3 9,1 8,9

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Udlændingenævnets
medlemmer.

Opgaver Mål
Afgørelse af konkrete udlændin-
gesager

Udlændingenævnets kerneområde er at træffe afgørelse i 2.
instans i konkrete sager vedrørende henholdsvis familiesam-
menføring, visum, tidsubegrænsede opholdstilladelser og op-
holdstilladelser på studie- og erhvervsområdet. Det er Ud-
lændingenævnets hovedmålsætning at træffe juridisk korrekte
afgørelser og fastholde den kortest mulige sagsbehandlings-
tid.

Mio. kr. (2018-pl)
R

2015
R

2016
B

2017
F

2018
BO1
2019

BO2
2020

BO3
2021

Udgift i alt ............................................... 4,5 4,8 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4

0. Generelle fællesomkostninger ........ 2,0 1,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager 2,5 3,6 7,7 7,5 7,3 7,1 7,0
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10. Almindelig virksomhed
Udgifterne til behandling af klagesager i Udlændingenævnet varierer alt efter måden, hvorpå

sagerne skal behandles. Langt hovedparten af sagerne forventes afgjort ved skriftlig nævnsbe-
handling. Der er budgetteret med afholdelse af ca. 100 skriftlige nævn og ca. 40 kombinations-
nævn (kombineret mundtlige og skriftlige sager) i 2018 og budgetoverslagsårene. Udgifterne ved
afholdelse af skriftlig nævnsbehandling omfatter vederlag til nævnsmedlemmerne samt befordring
og repræsentation. Udlændingenævnet skønnes årligt at skulle behandle ca. 1.920 sager i 2018
og budgetoverslagsårene ved skriftlig og mundtlig nævnsbehandling. Der berammes 15 skriftlige
sager pr. nævn og 10 sager pr. kombinationsnævn.

Udgifterne til sager, der kan afgøres direkte på formandskompetencen, indeholder vederlag
til formanden for sagsbehandling. Udlændingenævnet skønnes i 2018 at skulle behandle ca. 1.350
sager på formandskompetencen. Endelig forventes ca. 1.100 sager i 2018 behandlet på sekretari-
ats-kompetencen. Nævnet afholder desuden udgifter til kopiering og porto samt tolke efter behov.
Hertil kommer faste udgifter til husleje mv.

14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)
På kontoen afholdes udgifter forbundet med it-understøttelse på udlændingeområdet, herunder

i forbindelse med den konkrete sagsbehandling.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 50,7 69,9 82,1 90,5 88,4 87,1 85,7

Forbrug af reserveret bevilling ................... 2,4 - -  - - - -
Indtægt ......................................................... 26,3 25,1 28,0 28,3 28,3 28,1 28,1
Udgift ........................................................... 79,5 82,0 110,1 118,8 116,7 115,2 113,8

Årets resultat ............................................... - 12,9 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 79,5 82,0 110,1 118,7 116,6 115,1 113,7
Indtægt .................................................. 26,3 25,1 28,0 28,2 28,2 28,0 28,0

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
Den afsatte bevilling skal sikre en fortsat effektiv it-understøttelse af udlændingeområdet.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

5. Opgaver og mål
Opgaver  Mål
It-understøttelse på udlændin-
geområdet

Understøtte digitale løsninger på udlændingeområdet, herun-
der afholdelse af lønsum, renter og afskrivninger i tilknytning
til tidligere og kommende udviklingsarbejder finansieret af
hovedkontoen.
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| 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 .............................................. 26,3 25,1 28,0 28,3 28,3 28,1 28,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ - 4,6 - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... 26,3 20,5 28,0 28,2 28,2 28,0 28,0
Bemærkninger: Indtægter i 2018 udgøres af interne statslige overførsler fra § 14.19.11. Det fælles europæiske visumin-
formationssystem (2,1 mio. kr.), § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (11,6 mio. kr.) §
14.31.01. Udlændingestyrelsen (12,8 mio. kr.) og § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (1,7 mio. kr.).

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ 36 47 57  49 48 48 47
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 21,5 27,1 34,3  34,7 34,3 33,9 33,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - -  0,1 0,1 0,1 0,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 21,5 27,1 34,3  34,6 34,2 33,8 33,3

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter forbundet med it-understøttelse på udlændingeområdet. Kontoen

understøtter bl.a. gennemførelsen af en ny digitaliseringsstrategi for Udlændinge- og Integra-
tionsministeriet, der blev vedtaget i 2017. Digitaliseringsstrategien sætter den strategiske retning
for it-udviklingen på ministerområdet i perioden 2017-2021 og har bl.a. til formål at it-understøtte
behovet for kontrol på udlændingeområdet, dataudveksling med andre myndigheder og øget ef-
fektivitet i sagsbehandlingen.

| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der afsat 14,4 mio. kr. i 2018 og 12,8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til øget
| anvendelse af biometriløsninger til fastlæggelse af udlændinges identitet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.

14.19.11. Det fælles europæiske visuminformationssystem (Driftsbev.)
På hovedkontoen afholdes udgifter forbundet med det fælles europæiske Visum Informations

System (VIS), som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Udlændinge- og Integrationsministeriet forestår koordinationen af en sammenhængende na-

tional VIS-løsning i forhold til de øvrige involverede danske myndigheder.

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

| Udgift i alt ...............................................| 83,4| 84,2| 113,1| 118,8| 116,7| 115,2| 113,8

| 0.| Generelle fællesomkostninger .........| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0
| 1.| It-understøttelse af udlændingesagskæ-
| den ...................................................| 83,4| 84,2| 113,1| 118,8| 116,7| 115,2| 113,8
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Til drift og vedligehold af systemet er der afsat bevilling, som kan udmøntes til konkrete
drifts- og vedligeholdelsesopgaver i tilknytning til de dele af VIS, som Udlændinge- og Integra-
tionsministeriet har ansvaret for.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 8,4 6,3 8,3 8,2 8,0 7,8 7,6

Forbrug af reserveret bevilling ................... -0,6 - -  - - - -
Indtægt ......................................................... - 4,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1
Udgift ........................................................... 7,8 7,7 8,3 8,3 8,1 7,9 7,7

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

10. Udvikling og drift
Udgift .................................................... 7,8 7,7 8,3 8,2 8,0 7,8 7,6
Indtægt .................................................. - 4,1 - - - - -

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
Folketingets Finansudvalg har med akt. 72 af 29. november 2005, akt. 156 af 1. juni 2006

og akt. 127 af 16. maj 2007 godkendt iværksættelsen af fase 1, 2 og 3 af den danske del af eta-
bleringen af VIS.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.11.01. Departementet, CVR-nr. 36977191.

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.

Opgaver  Mål
Udvikling og drift af visumin-
formationssystem

De danske visummyndigheder skal i forbindelse med sags-
behandling af visumsager kunne indlæse, ændre og slette data
samt søge i og konsultere oplysningerne i VIS via den na-
tionale grænseflade. Herudover er det et mål, at sikre stabil
drift og et acceptabelt vedligeholdelsesniveau for de om-
handlede delelementer af VIS.

Mio. kr. (2018-pl)
R

2015
R

2016
B

2017
F

2018
BO1
2019

B02
2020

BO3
2021

Udgift i alt ............................................... 8,0 7,9 8,5 8,3 8,1 7,9 8,0

0. Generelle fællesomkostninger ........ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Udvikling og drift af visuminforma-

tionssystem ...................................... 8,0 7,9 8,5 8,3 8,1 7,9 8,0
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægter i alt .............................................. - 4,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Øvrige indtægter .................................... - 4,1 - - - - -

10. Udvikling og drift
Af kontoen afholdes udgifter til videreudvikling, vedligehold, support og drift af de dele af

VIS, som ansvarsmæssigt er placeret under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen anvendes i forbindelse med projekter, der gennemføres med støtte fra EU m.fl.
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International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter
Bevillingen under aktivitetsområdet § 14.21. Fællesudgifter skal dække de administrative

udgifter i forbindelse med styringen og udviklingen af international rekruttering og integration.
Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Natio-

nalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering samt ud-
vikling af prøver i dansk mv. og finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs.

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.)
Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge- og

Integrationsministeriet.
Yderligere oplysninger kan findes på udlændingeportalen www.nyidanmark.dk, hvor det er

muligt at finde information om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt vejledning i at
ansøge.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 19,5 38,6 35,2 36,9 34,3 32,9 32,3

Forbrug af reserveret bevilling ................... 1,3 - -  - - - -
Indtægt ......................................................... 85,4 128,3 88,8 91,9 91,7 91,2 91,2
Udgift ........................................................... 108,0 162,2 124,0 128,8 126,0 124,1 123,5

Årets resultat ............................................... -1,8 4,6 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 13,8 55,2 30,1 31,4 28,6 26,7 26,1
Indtægt .................................................. - 30,9 1,4 0,8 0,6 0,1 0,1

20. International rekruttering
Udgift .................................................... 94,2 98,4 98,6 102,2 102,2 102,2 102,2
Indtægt .................................................. 85,4 88,7 87,3 91,0 91,0 91,0 91,0

29. Budgetregulering - medfinansi-
 eringsbidrag

Udgift .................................................... - - -4,8 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - 8,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - 8,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bemærkninger: Der kan via intern statslig overførsel overføres fra underkonto § 14.21.01.10 . Almindelig virksomhed til:
§ 14.11.01 . Departementets Koncern HR (2,4 mio. kr.). 
Der kan via intern statslig overførsel overføres fra underkonto § 14.21.01.20. International rekruttering til : § 06.11.01.40.
Borgerservice - biometriske opholdskort (0,4 mio. kr.) ; § 11.23.01.10. Politiet - biometriske opholdskort (1,0 mio. kr.)
og § 14.19.10.30. It-understøttelse af udlændingesagskæden ( 9,6 mio. kr. ) . 

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitets-
områderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, §
14.21. Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter.

http://www.nyidanmark.dk
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Der kan via intern statslig overførsel overføres op til 0,8 mio.kr. fra hovedkonto § 14.21.03. Finansieringsbidrag vedrø-
rende arbejdsmarkedsrettet dansk til au pairs til underkonto § 14.21.01.20. International rekruttering. Det endelige beløb
for den interne statslige overførsel vil fremgå af regnskabet for 2018 .

3. Hovedformål og grundlag
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har to hovedformål.
Det første formål er at understøtte, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få vel-

kvalificerede udlændinge som medarbejdere og studerende. Dette sker gennem en effektiv, retti-
dig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med ansøgerne i fokus. Styrelsen skal tillige udvikle
sagsbehandlingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til stadighed fremstår åben og
tidssvarende.

Styrelsens andet formål er at understøtte, at regeringens integrationspolitik bliver implemen-
teret i kommunerne. Dette indebærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lokalt,
og hvilke integrationsindsatser der virker bedst. Styrelsen skal gennem udvikling af viden og
gennem partnerskaber med aktører inspirere til at bruge de bedste redskaber. Styrelsen skal bi-
drage til, at regeringens samlede politik på integrationsområdet opleves meningsfuld for aktører-
ne, herunder kommunerne, og anspore til en helhedsorienteret indsats over for indvandrere og
flygtninge for at sikre en god integration.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration bidrager til regeringens politikudvik-
ling på området vedrørende international rekruttering og integration og varetager administrationen
af dele af udlændingeloven samt tilskudsadministration på udlændinge- og integrationsområdet.
Styrelsen er desuden ansvarlig for udvikling og drift af afsluttende danskprøver, modultest mv. i
henhold til danskuddannelsesloven. Opgaver vedrørende international rekruttering omfatter ho-
vedsageligt behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på erhvervs-
og studieområdet. Ved budgetteringen er der indarbejdet økonomiske konsekvenser af Aftale
mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering - Lettere ad-
gang til højtkvalificeret arbejdskraft af 26. juni 2014. Endvidere er der indarbejdet økonomiske
konsekvenser af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014.

Herudover varetager Styrelsen for International Rekruttering og Integration generel informa-
tionsvirksomhed vedrørende disse områder.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ansvaret for administration af føl-
gende love:

Dele af Udlændingeloven, LB nr. 1021 af 19. september 2014 med senere ændringer.
Lov om integration af udlændinge i Danmark, LB nr. 1094 af 7. oktober 2014.
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., LB nr. 772 af 10. juni 2015.
Lov om etnisk ligebehandling, LB nr. 438 af 16. maj 2012.

Virksomhedsstruktur
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427, er virk-
somhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten,
indgår følgende hovedkonti:

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.
14.21.04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Ra-
dikalisering
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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.

Opgaver Mål
International rekruttering Målet er, at styrelsen skal understøtte, at virksomheder og

uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede udlændinge
som medarbejdere og studerende. Dette skal ske gennem en
effektiv, rettidig og kvalitetsorienteret sagsbehandling med
fokus på ansøgerne. Styrelsen skal også udvikle sagsbehand-
lingen gennem tæt dialog med interessenterne, så den til sta-
dighed fremstår åben og tidssvarende, ligesom styrelsen skal
udføre kontrol på området. Styrelsen leverer grundlag for og
bistår med en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj
kvalitet, herunder besvarelse af folketingsspørgsmål og lov-
og politikforberedende arbejde på området international re-
kruttering.

Integration og medborgerskab Målet er, at styrelsen skal understøtte en virksom integration
i forhold til kommuner og andre aktører på integrationsområ-
det. Styrelsen skal således understøtte, at regeringens integra-
tionspolitik bliver implementeret i kommunerne. Dette inde-
bærer, at styrelsen opsamler viden om, hvad der foregår lo-
kalt, og hvilke indsatser der virker bedst. Styrelsen skal gen-
nem udvikling af viden og gennem partnerskaber med aktører
inspirere til, at man tager de bedste redskaber i brug. Styrelsen
skal sikre, at regeringens samlede politik på integrationsom-
rådet opleves som meningsfuld for aktørerne, herunder kom-
munerne. Det sker ved at anspore til en helhedsorienteret
indsats over for indvandrere og flygtninge, der skal sikre god
integration. Styrelsen leverer grundlag for og bistår med en
rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet, herunder
besvarelse af folketingsspørgsmål og lov- og politikforbere-
dende arbejde på området integration og medborgerskab.

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

| Udgift i alt ...............................................| 123,4| 121,4| 126,1| 128,8| 126,0| 124,1| 123,5

| 0.| Generelle fællesomkostninger..........| 37,2| 31,9| 44,6| 42,1| 40,3| 39,3| 39,6
| 1.| International rekruttering ................| 73,8| 78,9| 64,5| 69,4| 69,4| 69,4| 69,4
| 2.| Integration og medborgerskab .........| 12,4| 10,6| 17,0| 17,3| 16,3| 15,4| 14,5
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægter i alt .............................................. 85,4 128,3 88,8 91,9 91,7 91,2 91,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - 8,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ 85,2 88,0 86,7 90,4 90,4 90,4 90,4
6. Øvrige indtægter .................................... 0,2 31,6 2,0 1,4 1,2 0,7 0,7

Der er i 2018 budgetteret med 1,4 mio. kr. i interne statslige overførselsindtægter fra flere
konti samt 0,1 mio. kr. i indtægter fra tilskudsfinansierede aktiviteter.

Endvidere er der budgetteret med indtægter på 90,4 mio. kr. i 2018 fra den gebyrfinansierede
del af International Rekruttering og 0,6 mio. kr. indtægter som intern statslig overførsel fra §
14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs.

Endelig håndterer Styrelsen for International Rekruttering og Integration de regnskabsmæs-
sige opgaver i forbindelse med opkrævningen af indtægter fra Udlændingestyrelsens og Sekreta-
riatet for Udlændingenævnets gebyrlagte sager. Herfor modtager Styrelsen for International Re-
kruttering og Integration et administrationsbidrag på 115 kr. (2018-pl) pr. gebyrlagt sag, herunder
midler til løn svarende til et årsværk.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ 150 152 163  165 164 163 162
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 65,6 80,8 74,6  81,3 79,1 77,1 76,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - 1,3 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 65,6 79,5 74,5  81,2 79,0 77,0 76,1

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Reguleret egenkapital ................................. - - 2,4 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 34,2 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 36,6 - - - -

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

Låneramme .................................................. - - 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 41,4 24,1 15,0 13,5 7,5

Budgetteringsforudsætninger - International rekruttering
Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark

finansieres efter d. 1. januar 2011 af gebyrer. Visse ansøgninger er fritaget og/eller undtaget fra
gebyrer bl.a. på grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen
af disse gebyrfritagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studie-
området forudsættes dækket af nettoudgiftsbevillingen.

Alle sagstyper er dækket af 5 overordnede gebyrsatser. Gebyrsatserne er anført i 2018-pl og
er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5 kr.
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De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af de overordnede gebyrsatser og det
forventede antal tilgåede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Ved budgetteringen forudsættes
produktionen at være lig tilgangen af sager. Indtægterne i 2018 er fastsat på baggrund af forud-
sætningerne i nedenstående tabel.

De anførte gebyrsatser er baseret på de på tidspunktet for finanslovsforslaget kendte aktivi-
tetsforudsætninger. De endelige gebyrsatser, herunder den årlige satsregulering, fastsættes årligt
i forbindelse med udsendelse af en gebyrbekendtgørelse i december måned i budgetåret. Der til-
stræbes fuld omkostningsdækning over en 4-årig periode i overensstemmelse med Budgetvejled-
ningens retningslinjer for fastsættelse af afgifter og gebyrer.

Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er i tabellen ikke medregnet sager, som er
fritaget og/eller undtaget fra gebyrer. I 2018 forventes samlet set en tilgang på cirka 40.500 sager, heraf cirka 2.250
inddragelsessager, cirka 1.700 sager vedrørende working holiday og volontører og cirka 330 gebyrfritagne sager. For
2018 og BO-årene er budgetteret fladt for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter. Erhvervssager består
af alle erhvervssager fraregnet Start up DK. 

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 modtager Styrelsen
for International Rekruttering og Integration 445 kr. (2018-pl) pr. au pair tilladelse. Dette beløb
skal dække styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning af og sagsbehandlingen i
forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 5.275 kr. (2018-pl) til medfinansiering af
danskundervisning af au pair-personer er registeret, inden au pair-opholdstilladelsen kan udstedes.

Styrelsen kan afholde de tilsvarende udgifter forbundet hermed. I 2018 er forudsat indtægter
og tilsvarende udgifter på 0,6 mio. kr.

10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for International

Rekruttering og Integrations ordinære virksomhed vedrørende international rekruttering, integra-
tion og tilskudsadministration.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse
af PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet
danskuddannelse til voksne udlændinge. I reformen indgår bl.a., at der skal foretages et tværgå-
ende statsligt tilsyn med sprogcentrenes indplacering af kursister på danskuddannelserne. På den
baggrund er bevillingen forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2017. Som led i reformen er bevil-
lingen endvidere forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til administration af en ansøg-
ningspulje om virksomhedsforlagt dansk.

| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der afsat 2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til korttidsudsendelse af medar-
| bejdere til de danske repræsentationer med henblik på at styrke kontrollen og bekæmpe illegal
| indvandring inden meddelelse af opholdstilladelse og ansøgers indrejse i Danmark.

2017 2018

Sagstyper (løbende pl)
Tilgang

af
sager

Gebyr-
sats
(kr.)

Indtægt
(mio.
kr.)

Tilgang
af

sager

Gebyr-
sats
(kr.)

Indtægt
(mio. kr.)

Erhvervssager .................................... 10.802 3.440 37,2 11.744 3.380 39,7
Au pair og praktikanter ..................... 3.320 2.890 9,6 3.369 2.780 9,4
Studerende, Etableringskort, Start up
DK ....................................................... 10.931 2.315 25,3 10.658 2.180 23,2
Medfølgende familie ......................... 8.869 1.735 15,4 9.712 1.695 16,5
Andel af gebyr tidsubegrænsede ..... 575 2.160 1,2 743 2.120 1,6

Sum ..................................................... 34.497 88,7 36.226 90,4
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20. International rekruttering
På kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger

om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af
området. Området er, bortset fra en mindre nettobevilling, gebyrfinansieret.

Udover nettobevillingen budgetteres i 2018 indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på cirka
36.200 gebyrpålagte sager, hvilket med de anførte gebyrsatser vil medføre gebyrindtægter på ca.
90,4 mio. kr. Gebyrsatserne er anført i 2018-pl.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international
rekruttering - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er bevillingen på fi-
nansloven for 2015 øget med 6,0 mio. kr. i 2015, 6,5 mio. kr. i 2016, 6,3 mio. kr. i 2017 og 5,8
mio. kr. i 2018 og frem. Af disse midler er der årligt afsat 3,0 mio. kr. til øget og mere effektiv
kontrol vedrørende registersamkøringer, landbrugsområdet mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af december 2014 er udgifter og indtægter
hævet med 0,6 mio. kr. i 2017 og fremover. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
modtager 445 kr. (2018-pl) pr. au pair tilladelse til dækning af styrelsens administrative omkost-
ninger ved opkrævning og sikring af, at værtsfamiliens betaling af 5.275 kr. (2018-pl) til medfi-
nansiering af danskundervisning af au pair-personer er registeret, inden au pair-opholdstilladelse
kan udstedes.

29. Budgetregulering - medfinansieringsbidrag
På kontoen afholdes medfinansieringsbidrag, der afspejler, at gebyrindtægten på underkonto

§ 14.21.01.20. International rekruttering skal medfinansiere omkostninger til sagsbehandlingen.
På underkontoen indgår følgende poster, der er lagt ind som rammereduktioner: 1,0 mio. kr.

vedrørende Statens Administration, 1,7 mio. kr. vedrørende Statens It, 1,7 mio. kr. vedrørende
Digitaliseringshandlingsplan og 0,5 mio. kr. vedrørende indkøbseffektivisering.

Medfinansieringsbidraget udmøntes på forslag til lov om tillægsbevilling ved, at bevillingen
fra underkonto § 14.21.01.20. International rekruttering overføres til underkonto § 14.21.01.29.
Budgetregulering - medfinansieringsbidrag.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
På kontoen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter på området international re-

kruttering og integration, der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer
og fonde mv.

14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv. (Driftsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til indfødsretsprøven inden for danskuddannelse til voksne ud-

lændinge m.fl. samt danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven mv.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 5,7 6,2 6,9 4,9 4,6 4,5 4,4

Indtægt ......................................................... - - - - - - -
Udgift ........................................................... 5,7 6,7 6,9 4,9 4,6 4,5 4,4

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

10. Indfødsretsprøven
Udgift .................................................... - 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
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11. Prøver i dansk som andetsprog
Udgift .................................................... 5,7 5,6 6,1 4,2 3,9 3,8 3,7
Indtægt .................................................. - - - - - - -

12. Danskprøver for ægtefællesam-
menførte og indvandringsprøven
Udgift .................................................... - 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

13. Medborgerskabsprøven
Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag
Indfødsretsprøven afholdes i henhold til lov nr. 1873 af 29. december 2015 om indfødsrets-

prøven.
I henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. LB nr. 772 af 10. juni

2015, afholdes Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven som afslutning
på et danskuddannelsesforløb. Personer der ikke har deltaget i undervisningen kan indstille sig
til prøve som selvstuderende.

I henhold til udlændingeloven, jf. LB nr. 1021 af 19. september 2014, afholdes prøver på to
niveauer for ægtefællesammenførte (A1 og A2) samt prøver for religiøse forkyndere, der ønsker
forlænget ophold i Danmark (sprogprøve A1 minus og Indvandringsprøven).

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion, CVR-nr. 36997427.

5. Opgaver og mål

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Opgaver Mål
Indfødsretsprøven Udarbejdelse af lærebogsmateriale til indfødsretsprøven.
Prøver inden for danskud-
dannelse til voksne udlæn-
dinge m.fl.

Udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for voksne
udlændinge m.fl. (f.eks. udarbejdelse af nye opgaver, prætest og en-
delig produktion heraf mv.), prøveafholdelse, censortræning og cen-
surering.

Danskprøver for ægtefæl-
lesammenførte og indvan-
dringsprøven

Opdatering af materialet til indvandringsprøven for religiøse forkyn-
dere.

Medborgerskabsprøven Udarbejdelse af prøven til hver prøvetermin samt tilhørende prøve-
administration.

Mio. kr. (2018-pl)
R

2015
R

2016
B

2017
F

2018
BO1
2019

BO2
2020

BO3
2021

Udgift i alt ............................................... 5,7 6,2 6,9 4,9 4,6 4,5 4,4

0. Generelle fællesomkostninger ......... - - - - - - -
1. Indfødsretsprøven ............................. 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
2. Prøver inden for danskuddannelse til

voksne udlændinge m.fl. ................. 5,7 5,4 6,1 4,2 3,9 3,8 3,7
3. Danskprøver for ægtefællesammen-

førte og indvandringsprøven ........... 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
4. Medborgerskabsprøven .................... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægter i alt .............................................. - - - - - - -
6. Øvrige indtægter .................................... - - - - - - -

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ - - -  - - - -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 2,8 3,4 4,6  3,5 3,4 3,3 3,2

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 2,8 3,4 4,6  3,5 3,4 3,3 3,2

Bemærkninger: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører honorar til opgavekommissionsmed-
lemmerne og censorerne.

10. Indfødsretsprøven
Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af indfødsretsprøven.

11. Prøver i dansk som andetsprog
Bevillingen anvendes til udvikling af modultest og afsluttende danskprøver samt tilhørende

prøveadministration inden for danskuddannelse til voksne udlændinge, herunder honorarer og
vikardækning for censorer, medlemmer af opgavekommissioner og medlemmer af arbejdsgrupper
mv. Hertil kommer honorering af konsulentbistand. Bevillingen anvendes desuden til udvikling
af og information om undervisningsindsatsen samt til at støtte konkrete projekter, der har til for-
mål at styrke danskundervisningen for voksne udlændinge.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse
af PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet
danskuddannelse til voksne udlændinge. I reformen indgår bl.a., at modultestene skal udvikles
og gøres mere erhvervsrettede. På den baggrund er bevillingen forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2017
og 0,5 mio. kr. årligt herefter.

12. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven
Bevillingen anvendes til løbende udvikling, vedligeholdelse og opdatering af danskprøver for

ægtefællesammenførte (f.eks. udvikling af nye opgavetyper, prætest og produktion mv.). Bevil-
lingen anvendes endvidere til tilretning og udvikling af forberedelsesmateriale og prøver, nye
oplag af forberedelsespakken og ændringer i administrativ understøttelse mv. i forbindelse med
indvandringsprøven.

Danskprøver for ægtefællesammenførte (A1- og A2-prøver) skal styrke ægtefællesammen-
førtes tilegnelse af dansksproglige kompetencer. A1- og A2-prøven blev vedtaget ved lov nr. 418
af 12. maj 2012 om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love.

Endvidere anvendes bevillingen til udvikling, vedligeholdelse og opdatering af indvan-
dringsprøven, som religiøse forkyndere efter forannævnte lov som udgangspunkt skal bestå for
at forlænge opholdet i Danmark ud over de første syv måneder.
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13. Medborgerskabsprøven
Bevillingen anvendes til administration og afholdelse af medborgerskabsprøven.
I henhold til lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af

7. oktober 2014, afholdes medborgerskabsprøven, jf. BEK nr. 283 af 14. marts 2016 om med-
borgerskabsprøven.

Med en bestået medborgerskabsprøve kan en udlænding opfylde kravet om medborgerskab,
der er én ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser for, at en udlænding kan opnå
tidsubegrænset opholdstilladelse.

14.21.03. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs
Værtsfamilier til au-pair personer skal betale 5.275 kr. (2018-pl) til dækning af dele af statens

udgifter til au pair-personers danskundervisning samt de administrative omkostninger ved op-
krævning af og sikring af, at beløbet er betalt, inden au pair-opholdstilladelse kan udstedes, jf.
lov nr. 685 af 27. maj 2015 om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning
af aftalen om en bedre au pair-ordning mv.).

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægtsbevilling ......................................... - 6,8 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7

10. Finansieringsbidrag vedr. ar-
bejdsmarkedsrettet dansk for au

 pairs
Udgift ................................................... - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt ................................................ - 6,8 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7
34. Øvrige overførselsindtægter .......... - 6,8 7,0 6,7 6,7 6,7 6,7

10. Finansieringsbidrag vedr. arbejdsmarkedsrettet dansk for au pairs
Som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering og Dansk Folkeparti, Socialistisk

Folkeparti og Enhedslisten om en bedre au pair-ordning af 19. december 2014 er indtægterne i
2018 skønnet til 6,7 mio. kr. årligt i 2018 og frem.

De administrative omkostninger skønnes at udgøre 0,6 mio. kr. årligt i 2018 og frem. Som
følge heraf overføres 0,6 mio. kr. årligt (2018-pl) til konto § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration. Styrelsen modtager 445 kr. (2018-pl) pr. au pair tilladelse. Dette
beløb skal dække styrelsens administrative omkostninger ved opkrævning af og sagsbehandlingen
i forbindelse med at sikre, at værtsfamiliens betaling af 5.275 kr. (2018-pl) til medfinansiering
af danskundervisning af au pair-personer er registeret, inden au pair-opholdstilladelse kan udste-
des.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.12.4 Der kan overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Re-
kruttering og Integration til dækning af udgifter til administration, her-
under løn.
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Aktivitetsoversigt

14.21.04. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme
og Radikalisering (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstre-
misme og radikalisering af oktober 2016.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... - - 9,5  9,8 9,8 9,3 -

Udgift ........................................................... - - 9,5  9,8 9,8 9,3 -

Årets resultat ............................................... - - -  - - - -

10. Nationalt Videns- og Rådgiv-
ningscenter for Forebyggelse af
Ekstremisme og Radikalisering

 Udgift .................................................... - - 9,5 9,8 9,8 9,3 -

3. Hovedformål og grundlag
Formålet med centret er at styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig, fælles ko-

ordinerende indgang, hvor kommuner og relevante fagfolk hurtigt kan få vejledning og viden om
konkrete handlemuligheder.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion, CVR-nr. 36997427.

5. Opgaver og mål

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Opholdstilladelser til au pair
personer (1.000) ................. - - - - 1,32 1,20 1,28 1,28 1,28 1,28

II. Ressourceforbrug
Statens indtægter (2018-pl)
(mio. kr.) ............................ - - - - 7,6 6,9 6,7 6,7 6,7 6,7

III. Gns. enhedsomkostninger
Finansieringsbidraget (kr.) . - - - - 5.725 5.725 5.275 5.275 5.275 5.275

Opgaver Mål
Indsamle national og international
viden, styrke rådgivningsindsatsen
og sikre videndeling om ekstre-
misme og radikalisering

Styrke den danske forebyggelsesindsats med en synlig og
fælles koordinerende indgang. Styrke og øge rådgivnings-
indsatsen på tværs af lokale og nationale aktører. Sikre vi-
dendeling, så gode erfaringer og metoder implementeres ens-
artet og systematisk på tværs af kommuner.
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6. Specifikation af udgifter pr. opgave

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ - - 6  10 10 10 -
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... - - 3,0  5,2 5,2 5,2 -

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... - - 3,0  5,2 5,2 5,2 -

10. Nationalt Videns- og Rådgivningscenter for Forebyggelse af Ekstremisme og Radikali-
sering

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 9,5 mio. kr. i 2017, 9,8
mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 og 9,3 mio. kr. i 2020 til etablering af et nationalt videns-
og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Centret skal styrke den
danske forebyggelsesindsats med en synlig, fælles koordinerende indgang, hvor kommuner og
relevante fagfolk hurtigt kan få vejledning og viden om konkrete handlingsmuligheder. Centret
skal endvidere sikre en opsamling og udbredelse af gode erfaringer og metoder, så de imple-
menteres ensartet og systematisk på tværs af kommuner. Centret er etableret som en særskilt
enhed i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Mio. kr. (2018-pl)
R

2015
R

2016
B

2017
F

2018
BO1
2019

BO2
2020

BO3
2021

Udgift i alt ............................................... - - 9,5 9,8 9,8 9,3 -

0. Generelle fællesomkostninger ......... - - - - - - -
1. Indsamle national og international

viden, styrke rådgivningsindsatsen,
og sikre videndeling om ekstremisme
og radikalisering .............................. - - 9,5 9,8 9,8 9,3 -
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Udlændinge

Under hovedområdet henhører bevillinger vedrørende indkvartering og underhold af asylan-
søgere mv. Endvidere omfatter hovedområdet blandt andet bevillinger til sagsbehandling i for-
bindelse med indgivelse af ansøgninger om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum.

14.31. Fællesudgifter

14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen opjusteret med 6,0 mio.
kr. årligt i 2017-2020 til en styrket inddragelsesindsats, ligesom kontoen er forhøjet med 4,4 mio.
kr. årligt i 2017-2020 med henblik på at sikre en styrket kontrolindsats.

| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der afsat 38,2 mio. kr. i 2018 og 15,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en
| styrket kontrolindsats. Der er endvidere afsat 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til sags-
| behandling i forbindelse med, at der etableres et hjemrejsecenter.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 408,0 472,1 453,4 334,2 302,4 313,7 307,9

Indtægt ......................................................... 18,0 17,7 49,6 52,2 44,5 56,1 57,4
Udgift ........................................................... 369,8 442,3 503,0 386,4 346,9 369,8 365,3

Årets resultat ............................................... 56,2 47,5 -  - - - -

10. Almindelig virksomhed
Udgift .................................................... 308,0 359,0 419,6 365,4 313,3 335,9 331,5
Indtægt .................................................. 13,1 12,1 45,4 47,9 40,2 51,9 53,3

20. Sagsunderstøttende aktiviteter på
 asylområdet

Udgift .................................................... 52,0 77,1 76,3 34,7 27,2 27,2 27,2

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger inden for hovedområdet § 14.3.
Udlændinge. Der er endvidere adgang til at overføre bevillinger mellem
§ 14.19.02. Flygtningenævnet og bevillingerne inden for hovedområdet
§ 14.3. Udlændinge. Undtaget herfor er § 14.32.02. Indkvartering og
underhold af asylansøgere m.fl. og § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til
asylansøgere m.fl.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillinger under aktivitetsom-
råderne § 14.11. Centralstyrelsen, § 14.19. Øvrige fællesudgifter, § 14.21.
Fællesudgifter samt § 14.31. Fællesudgifter
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30. Drift af danskprøven
Udgift .................................................... 5,1 3,0 4,4 4,1 4,2 4,3 4,2
Indtægt .................................................. 4,9 5,6 4,0 4,1 4,1 4,0 3,9

50. Asylansøgeres adgang til ar-
 bejdsmarkedet

Udgift .................................................... 4,7 3,3 8,6 8,3 8,3 8,3 8,3

70. Budgetregulering
Udgift .................................................... - - -6,0 -6,2 -6,2 -6,0 -6,0

71. Budgetregulering
Udgift .................................................... - - - -20,0 - - -

76. Indtægter fra Udenrigsministeri-
 et

Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indtægt .................................................. - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3. Hovedformål og lovgrundlag
Udlændingestyrelsen varetager administrationen af udlændingeloven på en lang række om-

råder. Udlændingestyrelsens opgaver omfatter bl.a.:

1. Behandlingen af sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark, herunder sager
om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Udlændingestyrelsen behandler endvidere
sager om asyl og familiesammenføring på Færøerne og i Grønland.

2. Tilvejebringelse af underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl.
3. Visiteringen af flygtninge med henblik på boligplacering i kommunerne.
4. Behandlingen af klager vedrørende EU/EØS-sager og klager i sager om opholdstilladelse

i forbindelse med adoption af udenlandske børn.

Herudover varetager Udlændingestyrelsen en række generelle vejledende opgaver vedrørende
asyl- og opholdsområdet samt informationsvirksomhed og internationale opgaver.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven (jf.
LBK nr. 412 af 9. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 1 nr. 6 i lov nr. 572 af 31. maj
2010, lov nr. 661 af 8. juni 2016, lov nr. 612 af 8. juni 2016, lov nr. 664 af 8. juni 2016, § 10 i
lov nr. 665 af 8. juni 2016, lov nr. 1561 af 13. december 2016, lov nr. 1743 af 27. december 2016,
lov nr. 1744 af 27. december 2016, § 1 i lov nr. 1745 af 27. december 2016, § 2 i lov nr. 81 af
24. januar 2017, lov nr. 188 af 27. februar 2017, § 1 i lov nr. 189 af 27. februar 2017, lov nr.
228 af 7. marts 2017, lov nr. 235 af 14. marts 2017 samt lov nr. 249 af 20. marts 2017). Ud-
lændingestyrelsen træffer endvidere afgørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i hen-
hold til integrationsloven (jf. LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014 med de ændringer, der følger af
§ 66 i lov nr. 1482 af 23. december 2014, § 2 i lov nr. 1488 af 23. december 2014, § 3 i lov nr.
1000 af 30. august 2015, § 1 i lov nr. 1705 af 21. december 2015, § 4 i lov nr. 296 af 22. marts
2016, § 2 i lov nr. 300 af 22. marts 2016, § 2 i lov nr. 380 af 27. april 2016 samt § 1 i lov nr.
665 af 8. juni 2016). Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.uim.dk.
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Forudsat produktion på hovedsagsområderne

Virksomhedsstruktur
14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virk-
somhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet

5. Opgaver og mål

2018

Asylsager inkl. uledsagede mindreårige............................................................................................. 5.000
Social- og sundhedssager.................................................................................................................... 6.000
Familiesammenføring, første gang inkl. efter EU-retten................................................................... 9.000
Tidsbegrænsede forlængelser.............................................................................................................. 31.350
Permanent ophold................................................................................................................................ 5.700
Visum, første gang og klagesager ...................................................................................................... 8.800

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.5 Udlændingestyrelsen bemyndiges til at optage gebyrindtægter for ud-
stedelse af visum, jf. udlændingelovens § 44 stk. 1, og for udstedelse
af erstatningsopholdskort, jf. udlændingelovens § 44 stk. 3. I den for-
bindelse kan 2/3 af indtægterne anvendes til løn.

BV 2.2.13 Der kan i særlige tilfælde forudbetales advokathonorar, husleje mv. ved
sagsbehandling af asylansøgninger.

Opgaver Mål
Asylsager og forlængelser på
asylområdet

Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager
vedrørende asyl (herunder deltagelse i behandling af sager i
Flygtningenævnet), asylforlængelse, kvoteflygtninge, visite-
ring af flygtninge til kommunerne mv. samt indsamling af
informationer til brug for sagsbehandlingen.

Familiesammenføringssager og
forlængelse af opholdstilladelse
mv.

Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af sager
vedrørende familiesammenføring, forlængelse af opholdstil-
ladelse mv. samt permanent ophold.

Visumsager Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøg-
ninger om og klager over afslag på turist- eller forretnings-
visa mv.

Indkvartering Administration af indkvartering og underhold af asylansøgere
i overensstemmelse med reglerne herfor, kontrol med eks-
terne operatørers drift af asylcentre samt behandling af sager
i forbindelse med indkvartering af asylansøgere mv.

Asylansøgeres adgang til ar-
bejdsmarkedet

Effektiv, korrekt og serviceorienteret behandling af ansøg-
ninger om adgang til arbejdsmarkedet.
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| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægter i alt .............................................. 18,0 17,7 49,6 52,2 44,5 56,1 57,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Afgifter og gebyrer ................................ 12,4 15,3 49,5 52,1 44,4 56,0 57,3
6. Øvrige indtægter .................................... 5,6 2,5 - - - - -

Udlændingestyrelsen oppebærer indtægter fra bl.a. gebyrer på ansøgninger om familiesam-
menføring, opholdstilladelse for religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse samt permanent
ophold, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 1. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med
1. marts 2016, jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016. Udlændingestyrelsen oppebærer endvidere ind-
tægter fra gebyrer for tilmelding til danskprøve, jf. udlændingelovens § 9, stk. 35.

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personale i alt (årsværk) ............................ 510 556 626  540 530 544 527
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 230,5 263,5 298,0  272,2 261,4 268,4 259,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... - - 0,1  0,1 0,1 0,1 0,1

Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 230,5 263,5 297,9  272,1 261,3 268,3 259,6

9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Reguleret egenkapital ................................. - - 8,0 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 407,5 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 415,5 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 2,0 1,0 246,8 246,1 242,0 237,7 233,4
+ anskaffelser .............................................. -7,0 -0,4 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0
+ igangværende udviklingsprojekter .......... - 1,0 - - - - -
- afhændelse af aktiver ............................... 13,9 - - - - - -
- afskrivninger ............................................. -19,9 0,3 15,0 14,1 14,3 14,3 14,2
Samlet gæld ultimo ..................................... 1,0 1,3 246,8 242,0 237,7 233,4 229,2

Låneramme .................................................. - - 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 78,3 76,8 75,5 74,1 72,8

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

| Udgift i alt ..............................................| 387,8 | 459,2 | 516,4 | 386,4| 346,9| 369,8| 365,3

| 0.| Generelle fællesomkostninger .....| 73,3| 138,9| 96,5| 106,6| 106,6| 106,6| 106,6
| 1.| Asylsager og forlængelser på asylom-
| rådet .............................................| 168,9| 196,3| 233,8| 132,9| 95,1| 106,3| 105,2
| 2.| Familiesammenføringssager og forlæn-
| gelse af opholdstilladelse mv. .....| 111,7| 87,8| 137,7| 116,4| 102,3| 114,0| 110,6
| 3.| Visumsager ..................................| 13,1| 13,8| 20,6| 15,0| 11,0| 11,0| 11,0
| 4.| Indkvartering og forsørgelse .......| 15,9| 18,9| 19,0| 27,2| 23,6| 23,6| 23,6
| 5.| Asyl, adgang til arbejdsmarkedet.| 4,9| 3,5| 8,8| 8,3| 8,3| 8,3| 8,3
| 6.| Budgetregulering .........................| 0,0| 0,0| 0,0| -20,0| 0,0| 0,0| 0,0
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Bemærkninger: Langfristede gældsforpligtelser dækker Udlændingestyrelsens materielle anlægsaktiver, hvilket hovedsa-
geligt udgøres af hhv. grunde og bygninger t il indkvartering af asylansøgere.

Budgetteringsforudsætninger for gebyrbelagte ansøgninger om opholdstilladelse mv.
Gebyrindtægterne fra ansøgninger om opholdstilladelse mv. er indbudgetteret på underkonto

10. Almindelig virksomhed. Gebyrerne gælder for ansøgninger indgivet fra og med 1. marts 2016,
jf. lov nr. 102 af 3. februar 2016.

I forbindelse med finanslovforslaget for 2018 er gebyrsatserne for 2018 blevet genberegnet
og er afrundet til nærmeste beløb deleligt med 100 kr. De anførte gebyrsatser er baseret på de
aktivitetsforudsætninger, der har været kendt på tidspunktet for finanslovforslaget. De endelige
gebyrsatser fastsættes årligt i forbindelse med udsendelse af en gebyrbekendtgørelse i december
måned i budgetåret.

Gebyrsatserne er fastsat således, at de svarer til omkostningerne ved Udlændingestyrelsens
behandling af de gebyrbelagte ansøgninger.

De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og den forventede afgang
af gebyrpålagte sager i det enkelte år. Indtægterne i 2018 er skønnet på baggrund af forudsæt-
ningerne i nedenstående tabel.

| Bemærkninger: Afgangen af sager afspejler antal gebyrlagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er fritaget og/eller
| undtaget fra gebyrer. Gebyrsatsen for permanent ophold for studie- og erhvervsområdet er angivet inkl. Styrelsen for
| International Rekruttering og Integrations andel af gebyret. Udlændingestyrelsens andel af gebyret udgør 3. 900 kr.

10. Almindelig virksomhed
Kontoen omfatter udgifter til Udlændingestyrelsens primære drift, herunder lønudgifter og

udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger. Desuden afholdes udgifter
til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i
forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer. Endvidere afholdes udgifter til
DNA-undersøgelser, opholdskort, stickers, fremmed- og konventionspas mv.

 Som led i Aftale mellem den daværende regering (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er kontoen forhøjet
med 6,0 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en styrket inddragelsesindsats, ligesom kontoen er forhøjet
med 6,9 mio. kr. årligt i 2017-2020 med henblik på at sikre en styrket kontrolindsats.

| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der afsat 29,8 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til en
| styrket kontrolindsats. Der er endvidere afsat 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til sagsbe-
| handling i forbindelse med, at der etableres et hjemrejsecenter.

| Gebyrindtægter for ansøgninger om opholdstilladelse mv.

| 2018

| Afgang| Gebyrsats| Indtægt (mio. kr.)

| Familiesammenføring| 3.468| 5.800| 19,7

| Religiøse forkyndere, 1. gang| 150| 1.800| 0,3

| Religiøse forkyndere, tidsbegrænset forlængelse| 300| 1.800| 0,5

| Medfølgende familie til religiøse forkyndere| 170| 1.800| 0,3

| Tidsbegrænset forlængelse, familiesammenføring| 4.219| 2.700| 10,9

| Permanent ophold, familiesammenføring| 2.538| 3.900| 9,6

| Permanent ophold, asyl og humanitær opholdstilladelse| 693| 3.900| 2,6

| Permanent ophold, studie og erhverv| 907| 5.965| 3,4

| Permanent ophold, religiøse forkyndere| 2| 3.900| 0

| I alt| 12.448| 47,3
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20. Sagsunderstøttende aktiviteter på asylområdet
Kontoen omfatter udgifter til sagsrelaterede omkostninger på asylområdet, herunder udgifter

til bl.a. tolke, aldersundersøgelser, ægthedsvurderinger, sprogtest, opholdskort mv. Herudover
afholdes udgifter til advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere.

Endvidere afholdes udgifter til transport, herunder med henblik på refusion til flygtninge, som
indkaldes til samtale i forbindelse med en stillingtagen til en eventuel inddragelse af deres op-
holdstilladelse, og til herboende referencer, der indkaldes til interview i Udlændingestyrelsen.

Endelig afholdes på kontoen udgifter til styrkelse af integrationsindsatsen for kvoteflygtninge,
herunder særlige udgifter ifm. kvoterejser, afholdelse af før afrejse kurser mv.

| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der afsat 8,4 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til bl.a.
| tolkeudgifter i forbindelse med den styrkede kontrolindsats.

30. Drift af danskprøven
På underkontoen afholdes de løbende driftsomkostninger i forbindelse med gennemførelse

af danskprøven. Det er forudsat, at driftsomkostningerne i forbindelse med danskprøven gebyrfi-
nansieres.

Gebyret vil blive fastsat i prøvebekendtgørelsen.

50. Asylansøgeres adgang til arbejdsmarkedet
På underkontoen afholdes udgifter til sagsbehandling af ansøgninger, forlængelser og ind-

dragelser af arbejdstilladelser samt udarbejdelse af informationsmateriale og tolke.

70. Budgetregulering
Udmøntning af budgetreguleringen kan efter aftale mellem Finansministeriet og Udlændinge-

og Integrationsministeriet begrænses, hvis udviklingen i aktivitet og sagsbehandlingstider for
hovedsagstyperne asyl, familiesammenføring og visum samt øvrige sagstyper afviger væsentligt
fra det forudsatte niveau.

71. Budgetregulering
Der indbudgetteres en budgetregulering på 20 mio. kr. i 2018, som bl.a. udmøntes i lyset af

den forestående budgetanalyse af Udlændingestyrelsen.

76. Indtægter fra Udenrigsministeriet
Underkontoen vedrører indtægter fra gebyrer fra ansøgninger på familiesammenføringsom-

rådet mv., der indgives på danske repræsentationer i udlandet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen anvendes i forbindelse med projekter på udlændingeområdet, der gennemføres med

støtte fra EU m.fl.

14.31.02. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 1, 5 og 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til tilskud til Røde Kors' sekretariatsvirksomhed samt sekreta-

riatsbidrag til Dansk Flygtningehjælp. Endvidere afholdes udgifter til Dansk Flygtningehjælps
opgavevaretagelse på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtnin-
gehjælp om en række opgaver.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 28,1 25,4 21,8 17,6 17,5 17,5 17,1

10. Tilskud til Dansk Røde Kors se-
 kretariatsvirksomhed

Udgift ................................................... 5,5 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,5 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,1

40. Tilskud til Dansk Flygtninge-
 hjælps sekretariatsvirksomhed

Udgift ................................................... 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7

50. Dansk Flygtningehjælp - Doku-
mentation og rådgivning
Udgift ................................................... 11,9 11,3 10,6 6,4 6,4 6,4 6,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,9 11,3 10,6 6,4 6,4 6,4 6,3

60. Dansk Flygtningehjælp - Delta-
gelse i sagsbehandlingen af
åbentbart grundløse sager
Udgift ................................................... 6,7 4,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,7 4,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,6
I alt .................................................................................................................................. 5,6

10. Tilskud til Dansk Røde Kors sekretariatsvirksomhed
For at Røde Kors kan opretholde en grundstruktur og et beredskab, der er nødvendigt for at

kunne påtage sig en indkvarteringsopgave af ofte stærkt varierende omfang, yder staten tilskud
til Landsforeningen Røde Kors' sekretariatsvirksomhed. Tilskuddet dækker andele af generalse-
kretærens og sekretariatschefens løn, dele af udgifterne til nationale organisationskonsulenter, der
koordinerer lokalafdelingernes arbejde i Danmark, og til fagkoordinatorer på landskontoret.
Endvidere dækkes dele af basisudgifterne vedrørende organisationsomkostninger og ejendoms-
udgifter. Løn til lederne af kampagne- og informationsafdelingerne er ikke omfattet af tilskuddet.

40. Tilskud til Dansk Flygtningehjælps sekretariatsvirksomhed
Der er afsat en sekretariatsbevilling til Dansk Flygtningehjælp som et statsligt tilskud til, at

organisationen kan opretholde en grundstruktur og et beredskab til løsning af flygtningerelaterede
opgaver, herunder grundfunktioner i forbindelse med varetagelsen af offentlige opgaver af vari-
erende art og omfang. Grundstrukturen og beredskabet er samtidig en forudsætning for at kunne
medvirke til at skabe sammenhæng mellem danske og internationale løsninger af flygtningepro-
blemer, herunder indsatser for beskyttelse af flygtninge.
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50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning
Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde med dokumentation samt

rådgivning af asylansøgere, jf. kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtninge-
hjælp. Dokumentationsaktiviteterne består i tilvejebringelse af information om forholdene i asy-
lansøgernes hjemlande, herunder især om menneskerettighedsforholdene i de pågældende lande
til brug for den danske asyl- og flygtningesagsbehandling. I tilknytning hertil afholdes udgifter
til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i factfinding-missioner.

Rådgivningsaktiviteterne består blandt andet i rådgivning af asylansøgere på asylcentrene og
individuel rådgivning af asylansøgere, herunder efter personlig henvendelse samt rådgivning af
frihedsberøvede og asylansøgere. I tillæg hertil yder Dansk Flygtningehjælp retshjælp til asylan-
søgere, som vil indgive klage over Udlændingestyrelsens afgørelse om overflyttelse til et andet
land i medfør af udlændingelovens kapitel 5 a vedrørende Dublinforordningen og retshjælp til
personer, der har fået deres asylansøgning afvist i medfør af udlændingelovens § 29 b, og som i
forbindelse med Flygtningenævnets klagesagsbehandling ønsker retshjælp.

60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen af åbentbart grundløse sager
Bevillingen omfatter tilskud til Dansk Flygtningehjælps deltagelse i sagsbehandlingen af

åbenbart grundløse sager efter udlændingelovens § 53 b samt deltagelse i kvoteudvælgelsesrejser
og før-afrejse-kurser.

14.31.03. Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på
asylområdet (tekstanm. 5) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til medlemsbidrag til forskellige internationale organisationer
inden for udlændingeområdet. Herudover afholdes udgifter til transport til opholdskommunen i
Danmark i forbindelse med kvoterejser.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 24,7 8,4 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9

10. Medlemsbidrag til Den interna-
tionale Organisation for Migra-

 tion (IOM)
Udgift ................................................... 2,0 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 2,0 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

20. Medlemsbidrag til Intergovern-
mental Consultations on Asy-
lum, Refugee and Migration po-

 licies (IGC)
Udgift ................................................... 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling, hvis det skønnes
nødvendigt for at sikre projektets forløb og vurderes økonomisk
ansvarligt.
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30. Den Internationale Organisation
for Migration (IOM)
Udgift ................................................... 22,0 5,7 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger 22,3 5,7 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
41. Overførselsudgifter til EU og

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

50. Medlemsbidrag til General Di-
rectors Immigration Services

 Conference (GDISC)
Udgift ................................................... - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
41. Overførselsudgifter til EU og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7

10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for Migration (IOM)
På kontoen afholdes Danmarks medlemsbidrag til Den Internationale Organisation for Mi-

gration (IOM). Tilskuddet udbetales af Udlændingestyrelsen.

20. Medlemsbidrag til Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration
policies (IGC)

Danmarks bidrag til organisationen Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee
and Migration policies (IGC) afholdes på denne konto.

IGC fungerer som tænketank for deltagerlandene vedrørende spørgsmål om asyl, migration
og grænsekontrol.

30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM)
På kontoen afholdes udgifter til transport af kvoteflygtninge m.fl. til opholdskommunen i

Danmark. Det er IOM, der arrangerer transporter af kvoteflygtninge, der modtages efter aftale
med FN's flygtningehøjkommissær, jf. udlændingelovens § 8.

Herudover afholdes udgifter til eftersøgningsordningen og forberedt hjemsendelse af uledsa-
gede mindreårige samt den udvidede repræsentantordning vedrørende de omhandlede uledsagede
mindreårige, jf. udlændingelovens § 56.

50. Medlemsbidrag til General Directors Immigration Services Conference (GDISC)
På kontoen afholdes udgifter til Schengen-bidraget og medlemsbidrag til organisationen Ge-

neral Director's Immigration and Services Conference (GDISC).
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14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 36,0 30,3 35,5 19,3 19,1 18,9 18,9
Indtægtsbevilling ......................................... - 2,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1

10. Registrering og udsendelse af
 asylansøgere mv.

Udgift ................................................... 36,0 30,3 35,5 19,3 19,1 18,9 18,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 35,7 30,2 35,5 19,3 19,1 18,9 18,9
44. Tilskud til personer ....................... 0,3 0,1 - - - - -
Indtægt ................................................ - 2,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1
21. Andre driftsindtægter .................... - 2,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 27,2
I alt .................................................................................................................................. 27,2

10. Registrering og udsendelse af asylansøgere mv.
Politiet varetager en række opgaver med registrering i forbindelse med asylansøgeres ankomst

til Danmark, ligesom politiet har ansvaret for udsendelse af asylansøgere, der ikke har ret til at
opholde sig i Danmark.

På kontoen afholdes politiets udgifter i forbindelse med sagsbehandlingsfasen og udsendel-
sesfasen, herunder til tolke, transport, hjælpemidler mv. samt honorering af offentlige myndig-
heder, private organisationer, herunder internationale organisationer, og lokale konsulenter mv.,
der yder bistand i forbindelse med udsendelse mv. Herudover udbetales udgifter til udsendelses-
støtte til asylansøgere, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, og som udrejser frivilligt.
Bevillingen omfatter desuden udgifter til transport og ophold i Danmark, som modtagerlande
måtte have som følge af særlige procedurer aftalt i forbindelse med bilaterale aftaler indgået på
ministerniveau om udsendelse af asylansøgere. Der afholdes desuden rejseudgifter i forbindelse
med udsendelser, ophold mv. for personlige repræsentanter m.fl., der deltager i udsendelser, tilsyn
mv., jf. lov nr. 1543 af 21. december 2010.

På kontoen indtægtsføres endvidere refusioner mv. fra bl.a. EU, som kan genanvendes in-
denfor kontoens formål. Refusionerne sker bl.a. på baggrund af opgaver udført i regi af FRON-
TEX.

14.31.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Bevilling kan udmøntes på hovedkonti under hovedområderne § 14.1.
Fællesudgifter, § 14.2. International Rekruttering og Integration samt §
14.3. Udlændinge med undtagelse af lovbundne bevillinger. Bevilling
kan endvidere udmøntes på § 11.23.01. Politiet og den lokale anklage-
myndighed mv. 
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 23,7 2,8 8,9 8,9 8,9

10. Reserve
Udgift ................................................... - - 23,7 2,8 8,9 8,9 8,9
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 23,7 2,8 8,9 8,9 8,9

10. Reserve
Kontoen er ministeriets reserve til uforudsete udgifter på udlændingeområdet.

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
Aktivitetsområdet § 14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. omfatter udgifter

til indkvartering og underhold af asylansøgere og visse andre udlændinge m.fl.

Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
Efter udlændingeloven har Udlændingestyrelsen det overordnede ansvar for indkvartering og

underhold af asylansøgere m.fl., mens deres ansøgninger om asyl er under behandling af myn-
dighederne. I praksis foregår det ved, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer bygninger til brug for
indkvartering, mens driften af indkvarteringsstederne, herunder tilvejebringelse af sociale- og
sundhedsmæssige ydelser, undervisning og aktivering mv., efter aftale med Udlændingestyrelsen
varetages af eksterne indkvarteringsoperatører.

I 2018 forventer Udlændingestyrelsen, at Kriminalforsorgen fungerer som indkvarterings-
operatør på udrejsecentrene, og at Beredskabsstyrelsen fortsat fungerer som en samarbejdspartner
for Udlændingestyrelsen med hensyn til vedligeholdelse og drift af beredskabscentrene. Derud-
over forventer Udlændingestyrelsen efter forudgående udbud i 2017 at indgå kontrakter om løs-
ning af indkvarteringsopgaven i 2018 med et antal indkvarteringsoperatører.

Der forudsættes en årlig tilgang på 5.000 asylansøgere i perioden 2018-2021. I 2018 forventes
der et samlet indkvarteringsomfang på 5.169 årspersoner.

På visse af de faste indkvarteringssteder, hvor asylansøgerne har et længere ophold, er der
mulighed for, at de indkvarterede selv kan forestå madlavning, hvorfor en del af underholdsfor-
pligtelsen udmøntes gennem udbetaling af kontante ydelser. Udgifterne til kontante ydelser af-
holdes af Udlændingestyrelsen, mens den praktiske udbetaling af ydelserne forestås af operatø-
rerne, som varetager driften af indkvarteringsstederne.

Udgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere afholdes over føl-
gende hovedkonti: § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet, § 14.32.02. Ind-
kvartering og underhold af asylansøgere m.fl., § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarterings-
området samt § 14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl.

Hjemmelsgrundlaget 
Aktiviteterne i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. tager ud-

gangspunkt i udlændingelovens § 42 a-m.
Organiseringen af indkvarterings- og underholdsopgaven er reguleret af udlændingelovens §

42 a, stk. 5. Af denne bestemmelse følger det, at Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver

Indkvarterings- og indrejseomfang.     
 2018 2019 2020 2021

Indkvarterede i alt (helårspersoner) 5.169 4.105 3.630 3.607

Tilgang til indkvarteringssystemet 5.000 5.000 5.000 5.000
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indkvarteringssteder for udlændinge, og at dette kan ske i samarbejde med Røde Kors, kommuner
m.fl.

Ifølge § 42 a, stk. 1, 1. pkt., får en udlænding, der opholder sig i Danmark og indgiver an-
søgning om asyl, udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af
Udlændingestyrelsen, indtil udlændingen meddeles opholdstilladelse, eller udlændingen udrejser
eller udsendes, jf. dog stk. 3 og 4 og § 43, stk. 1. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 2. pkt.
får asylansøgere, der meddeles opholdstilladelse efter § 7, stk. 1-3, § 9 b, § 9 c eller § 9 e, ud-
gifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen
til og med udgangen af den første hele måned efter tidspunktet for afgørelsen om visitering af
udlændingen, jf. integrationslovens § 4, stk. 2, jf. dog stk. 3 og 4. Af udlændingelovens § 42 a,
stk. 2 fremgår endvidere, at udlændinge, der ikke har ret til at opholde sig i Danmark, ligeledes
får dækket udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser, herunder tilbydes
indkvartering af Udlændingestyrelsen, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsørgelsen af ud-
lændingen. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder ifølge udlændingelovens § 42 a,
stk. 3, dog ikke, 1) hvis udlændingen har lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens
§ 1 eller § 5, stk. 2, eller i medfør af et registreringsbevis eller et opholdskort efter § 6 eller i
medfør af en opholdstilladelse efter §§ 9-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, 2) hvis udlændingen har indgået
ægteskab med en herboende person, medmindre særlige grunde foreligger, 3) hvis udlændingens
opholdssted ikke kendes, eller 4) hvis udlændingen har ret til hjælp til forsørgelse efter anden
lovgivning. Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse gælder dog, uanset om udlændingen har
ret til hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. En udlænding som nævnt i § 42 a, stk.
1, 1. pkt., der er blevet meddelt opholdstilladelse i medfør af § 9 b, § 9 c eller § 9 e får uanset
§ 42 a, stk. 3, nr. 1., 1. pkt., udgifterne til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser
dækket af Udlændingestyrelsen i den periode, som er nævnt i § 42 a, stk. 1, 2. pkt.

I henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4 kan Udlændingestyrelsen bestemme, at en ud-
lænding omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler hertil, ikke skal have
dækket sine eller sin families udgifter til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser.
Udlændingestyrelsen kan endvidere pålægge en udlænding at betale udgifterne til udlændingens
eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på eller i
tilknytning til et indkvarteringssted omfattet af § 42 a, stk. 5, såfremt udlændingen har tilstræk-
kelige midler hertil.

Det følger af udlændingelovens § 42 a, stk. 11, at Udlændingestyrelsen i visse tilfælde kan
bestemme, at en udlænding, der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, ikke får udbetalt kontante
ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted,
jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene får udbetalt
grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat forsørger-
tillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf.
stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning. Udlændingestyrelsen kan bestemme dette, 1) hvis
udlændingen uden rimelig grund udebliver fra en afhøring med Udlændingestyrelsen eller politiet,
hvortil den pågældende er indkaldt, 2) hvis udlændingen har udvist voldelig eller truende adfærd
over for personer, der udfører opgaver med driften af et indkvarteringssted for udlændinge, eller
over for de personer, der i øvrigt opholder sig på indkvarteringsstedet, 3) hvis udlændingen ikke
efterkommer Udlændingestyrelsens bestemmelse om, at udlændingen skal tage ophold efter Ud-
lændingestyrelsens nærmere bestemmelse, jf. stk. 7, 3. pkt., eller stk. 9, 1. pkt., 4) hvis udlæn-
dingen ikke efterkommer politiets bestemmelse om en i § 34, stk. 1-3 og 6, nævnt foranstaltning,
5) hvis udlændingen tilsidesætter et pålæg om at udføre nødvendige opgaver i forbindelse med
driften af indkvarteringsstedet, jf. § 42 d, stk. 2, 1. pkt., eller 6) hvis udlændingen er efterlyst af
politiet med henblik på forkyndelse, udrejsekontrol eller udsendelse.

Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 12, skal Udlændingestyrelsen, medmindre særlige grunde
taler imod, bestemme, at en udlænding der er omfattet af stk. 1 eller 2, jf. stk. 3 ikke får udbetalt
kontante ydelser, jf. § 42 b, stk. 1, 3, 8 og 9, når den pågældende er indkvarteret på et indkvar-
teringssted, jf. stk. 5, hvor der er en vederlagsfri bespisningsordning, eller at udlændingen alene
får udbetalt grundydelse, jf. § 42 b, stk. 1 og 2, forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3 og 7, og nedsat
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forsørgertillæg, jf. § 42 b, stk. 3, 6 og 7, når den pågældende er indkvarteret på et indkvarte-
ringssted, jf. stk. 5, uden en vederlagsfri bespisningsordning, såfremt 1) udlændingen indgiver
ansøgning om asyl og ikke medvirker til sagens oplysning, jf. § 40, stk. 1, 1. og 2. pkt., eller 2)
politiet drager omsorg for udlændingens udrejse, og udlændingen ikke medvirker hertil, jf. § 40,
stk. 5, 1. pkt.

Af udlændingelovens § 42 b, stk. 14, følger, at hvis en udlænding som har indgivet ansøgning
om asyl oppebærer lønindkomst fra beskæftigelse eller lønnet praktik omfattet af § 14 a eller §
42 g, stk. 2, fradrages denne i kontante ydelser, der udbetales efter reglerne i § 42 b, stk. 1-13.

Det fremgår af udlændingelovens § 42 b, stk. 15, at bestemmelserne i § 42 b, stk. 1-13, ikke
finder anvendelse for en udlænding, der er flyttet i egen bolig, jf. § 42 k, eller dennes husstand.

Indkvarteringssystemet 
De fleste asylansøgere m.fl. indkvarteres på indkvarteringscentre, der drives af de eksterne

indkvarteringsoperatører.
I tilknytning til indkvarteringscentrene er der endvidere tilknyttet et antal annekser, som pri-

mært er lejede enfamiliehuse/lejligheder, der ligeledes anvendes til indkvarteringsformål. An-
neksordningen er under udfasning.

I forbindelse med modtagelsen indkvarteres asylansøgere i et modtagecenter. Efter et kortere
ophold på et modtagecenter placeres de fleste asylansøgere på et opholdscenter. Personer med
særlige behov kan placeres på et omsorgscenter, der har flere personalemæssige ressourcer end
et opholdscenter. Endelig er der mulighed for indkvartering i egenfinansieret bolig eller at blive
privat indkvarteret. En af betingelserne herfor er, at der er gået mindst seks måneder fra indgivelse
af ansøgningen om asyl. Afviste asylansøgere m.fl., som ikke har ret til at opholde sig i Danmark
og skal udrejse af landet, kan placeres på et særligt udrejsecenter.

Uledsagede mindreårige indkvarteres direkte på de særlige børnecentre, som har en særlig
høj personalenormering.

I tilknytning til indkvarteringsstederne kan operatørerne drive skoler og aktivitetshuse, hvor
asylansøgerne bliver undervist og aktiveret mv. Endvidere kan operatørerne indgå aftaler med de
stedlige kommuner med henblik på, at asylbørnene kan gå i folkeskole. Operatørerne kan inden
for rammerne af operatøraftalerne med Udlændingestyrelsen indgå aftaler med kommuner og
undervisningssteder mv. om tilvejebringelse af undervisningstilbud, f.eks. på AMU-kurser. Asy-
lansøgere m.fl. er indkvarteret på eller i tilknytning til nedenstående centerkategorier:

Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringskategorier
 2018 2019 2020 2021

Indkvarterede i alt (helårspersoner) 5.169 4.105 3.630 3.607

Heraf opholdscentre 2.569 1.191 764 757

Heraf opholdscentre med fast kapacitet 400 800 800 800

Heraf opholdscentre hovedsagligt indkvarterede afviste
asylansøgere mv. 400 400 400 400

Heraf 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere
på opholdscentre 120 95 84 84

Heraf modtagecentre 400 400 400 400

Heraf børnecentre 200 159 140 140

Heraf omsorgscentre 150 150 150 150

Heraf udrejsecenter 750 750 750 750

Heraf selvstændige boliger mv. 180 160 142 126
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Overordnede budgetteringsforudsætninger
En årsperson er defineret som én persons tilknytning til indkvarteringssystemet i ét år, hvor

det ikke er en betingelse, at det er den samme person, der modtager indkvartering og underhold
hele året.

Der knytter sig en betydelig usikkerhed til budgetteringen af indkvarteringsomfanget. Ind-
kvarteringsomfanget afhænger blandt andet af antallet af asylansøgere, antallet af forsvindinger,
antallet af overgivelser til integrationskommuner og antallet af udsendte mv. Herudover bemær-
kes, at fordelingen af indkvarterede på centertyper er vanskelig at forudsige, fordi det blandt andet
er afhængigt af, hvor asylansøgeren befinder sig i asylprocessen samt fordelingen mellem enlige
og familier.

Enhedsudgifterne i forbindelse med indkvartering og underhold omfatter de gennemsnitlige
driftsudgifter, der er forbundet med indkvartering og underhold af én årsperson. I beregningen
af enhedsudgifterne indgår udgifter, der er variable på kort sigt (f.eks. kontante ydelser), udgifter
der er variable på lidt længere sigt (f.eks. personale der varetager opgaver i forbindelse med un-
derhold og indkvartering samt udgifter til bygninger), og udgifter der er variable på lang sigt
(f.eks. generel administration af underholds- og indkvarteringsområdet).

De gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson omfatter en stor spredning i udgiften pr.
person, idet behovene for underhold mv. er forskellige, jf. de forskellige centertyper. De gen-
nemsnitlige enhedsudgifter varierer afhængigt af, om der er tale om en stabil driftssituation eller
en situation med tilpasninger af indkvarteringssystemet, antallet af nyindrejste asylansøgere osv.

Nedenfor er de gennemsnitlige enhedsudgifter pr. årsperson anført fordelt på hovedkonti i
perioden 2012-2021.

| Samlede enhedsudgifter

| Bemærkninger: Enhedsudgifterne er beregnet ud fra et forudsat indkvarteringsomfang i 2018 på 5.169 årspersoner.
| Stigningen i enhedsudgifterne på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet skyldes bl.a., at en række
| faste udgifter til indkvarteringssystemet skal fordeles på færre årspersoner, samt at der på grund af faldet i indkvarte-
| ringsomfanget budgetteres med flere udgifter til tilpasninger af indkvarteringssystemet, hvilket får gennemslag i en-
| hedsprisen. Stigningen i enhedsudgifterne på § 14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet skyldes, at der er
| tale om en fast bevilling, hvilket medfører højere enhedsudgifter ved lavere indkvarteringsomfang.

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til driften af indkvarteringssystemet, herunder udgifter til leje,

bygningsmæssig drift og vedligeholdelse af indkvarteringsstederne mv. Derudover afholdes øv-
rige ejendomsudgifter samt udgifter i forbindelse med åbning og lukning af indkvarteringssteder.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til en fleksibel overgivelse af flygtninge til kommu-
nerne.

| R| R| R| R| R| B| F| BO1| BO2| BO3

| (1.000 kr.)| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| 14.32.01. Drift og tilpasning
| af indkvarteringssystemet| 76,2| 63,0| 73,0| 73,4| 68,0| 81,7| 92,1| 99,1| 101,1| 96,0

| 14.32.02. Indkvartering og
| underhold af asylansøgere
| m.fl.| 127,0| 109,1| 106,4| 107,4| 112,1| 116,0| 107,2| 109,0| 112,3| 112,5

| 14.32.03. Øvrige initiativer
| på indkvarteringsområdet| 0,1| 5,3| 15,2| 10,4| 12,6| 19,9| 26,9| 33,3| 37,2| 35,4

| 14.32.10. Kontante ydelser
| mv. til asylansøgere m.fl.| 28,7| 28,5| 30,5| 30,5| 25,5| 30,8| 30,3| 30,7| 31,1| 31,1

| Samlede enhedsudgifter| 232,0| 205,9| 225,1| 221,7| 218,2| 248,4| 256,5| 272,1| 281,7| 275,0
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1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1.044,0 1.111,7 771,9 475,5 406,4 366,4 345,9

Indtægt ......................................................... 0,3 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Udgift ........................................................... 712,3 925,9 772,4 476,0 406,9 366,9 346,4

Årets resultat ............................................... 332,0 186,8 -  - - - -

10. Husleje og ejendomsudgifter
Udgift .................................................... 149,5 240,3 163,3 100,8 85,4 75,6 73,0
Indtægt .................................................. 0,1 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

20. Bygningsmæssig drift og vedli-
 geholdelse mv.

Udgift .................................................... 187,9 113,9 93,9 67,2 57,0 50,4 48,7

30. Øvrige driftsudgifter relateret til
drift af indkvarteringssystemet
Udgift .................................................... 105,0 272,0 331,0 162,1 139,0 124,7 121,0

35. Ro og orden i og omkring asyl-
 centre
 Udgift .................................................... - - 12,8 13,0 13,0 13,0 3,2

40. Tilpasninger af indkvarteringssy-
 stemet

Udgift .................................................... 221,7 224,1 111,2 76,0 58,8 50,6 48,6

50. Opretholdelse af fysisk bered-
 skab

Udgift .................................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

60. Diverse indtægter og udgifter
Udgift .................................................... 48,2 75,6 59,7 56,4 53,2 52,1 51,4
Indtægt .................................................. 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3. Hovedformål og lovgrundlag
På hovedkontoen afholdes udgifter i forbindelse med bygningsvedligeholdelse af indkvarte-

ringsstederne mv., lejeudgifter og andre ejendomsudgifter i tilknytning til indkvarteringsstederne
samt udgifter i forbindelse med tilpasning af indkvarteringskapaciteten, herunder udgifter for-
bundet med åbning og lukning af indkvarteringsstederne mv.

Lovgrundlaget for Udlændingestyrelsens udlændingeadministration er udlændingeloven, jf.
LBK nr. 412 af 9. maj 2016 med senere ændringer. Udlændingestyrelsen træffer endvidere af-
gørelse om visitering af flygtninge til kommunerne i henhold til integrationsloven, jf. LBK nr.
1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer.

Yderligere oplysninger om Udlændingestyrelsen findes på www.nyidanmark.dk.
| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er kontoen forhøjet med 25 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. årligt i perioden 2019-
| 2021 til brug for etablering og drift af et hjemrejsecenter.

Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 14.31.01. Udlændingestyrelsen, CVR-nr. 77940413.

http://www.nyidanmark.dk
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4. Særlige bevillingsbestemmelser:

5. Opgaver og mål

| 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

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

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indtægter i alt .............................................. 0,3 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
6. Øvrige indtægter .................................... 0,3 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Bemærkninger: Indtægterne vedrører primært betaling fra integrationskommuner til dækning af Udlændingestyrelsens
omkostninger i forbindelse med midlertidig indkvartering af asylansøgere.

10. Husleje og ejendomsudgifter
På kontoen afholdes udgifter til husleje samt arealleje mv., som relaterer sig til driften af

indkvarteringssystemet. På kontoen afholdes ligeledes udgifter til ejendomsskat for de af Ud-
lændingestyrelsen lejede og ejede arealer og bygninger samt udgifter til indkvartering i særlige
boliger.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på
indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).

Opgaver Mål
Tilvejebringelse af
indkvarteringssteder

Udlændingestyrelsen stiller bygninger til rådighed for
indkvarteringsoperatørerne til indkvartering af asylansøgere
m.fl.

Drift og vedligehold af
ejendomsportefølje

Løbende drift og vedligeholdelse af ejendomsporteføljen i
samarbejde med indkvarteringsoperatørerne, herunder gen-
nemførelse af ind- og udvendig vedligeholdelse samt
afholdelse af udgifter til energi mv. 

Tilpasning af indkvarteringssyste-
met og opretholdelse af fysisk
beredskab

Løbende tilpasninger af indkvarteringskapaciteten i takt med
ændringer i aktivitetsomfanget samt opretholdelse af et fysisk
beredskab til at imødekomme ekstraordinær tilgang til
indkvarteringssystemet.

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

| Udgifter i alt ............................................| 731,4| 944,4| 783,3| 476,0| 406,9| 366,9| 346,4

| 1. Tilvejebringelse af
| indkvarteringssteder .................................| 153,5| 245,1| 165,6| 100,8| 85,4| 75,6| 73,0
| 2. Drift og vedligehold af
| ejendomsportefølje ...................................| 350,2| 470,7| 504,4| 298,7| 262,2| 240,2| 224,3
| 3. Tilpasning af indkvarteringssystemet
| og opretholdelse af fysisk beredskab......| 227,7| 228,6| 113,3| 76,5| 59,3| 51,1| 49,1
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20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv.
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse

af indkvarteringsstederne samt aktivitetscentre mv. i tilknytning hertil. Det er primært indkvarte-
ringsoperatørerne, som forestår planlægningen og udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesar-
bejder efter aftale med Udlændingestyrelsen.

30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarteringssystemet
På kontoen afholdes udgifter til energi, renovation mv. forbundet med driften af indkvarte-

ringssystemet. Endvidere afholdes der på kontoen udgifter til Udlændingestyrelsens tilsyn med
indkvarteringssystemet, transport af asylansøgere i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, sund-
hedsbetjening, deltagelse i møder med myndighederne mv. samt udgifter til vagtbemanding og
catering på visse af indkvarteringscentrene.

35. Ro og orden i og omkring asylcentre
Kontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2017. På kontoen afholdes udgifter til

anbringelse af uledsagede mindreårige asylansøgere i en delvis lukket eller sikret institution i de
meget alvorlige tilfælde, hvor en uledsaget mindreårig asylansøger uden lovligt ophold er til fare
for sine omgivelser eller sig selv, jf. lov nr. 702 af 8. juni 2017 om ændring af udlændingeloven,
lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der årligt afsat 12,8 mio. kr. i
2017-2020 til initiativet, mens der med finanslovforslaget for 2018 er afsat 3,2 mio. kr. i 2021.

40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med tilpasninger af indkvarteringssystemet. I for-

bindelse med åbning af indkvarteringscentre afholdes udgifter til udrustning af disse samt visse
ombygningsmæssige udgifter mv. Ydermere afholdes udgifter i forbindelse med afvikling af
centre, herunder blandt andet udgifter til erstatninger, udgifter ved eventuelt frikøb fra lejekon-
trakter, udgifter vedrørende indkvarteringsoperatørernes afvikling, herunder ekstraordinære per-
sonaleudgifter, samt udgifter til reetablering af bygninger og arealer ved fraflytning af centre.
Endvidere afholdes over kontoen generelle udgifter i forbindelse med lav kapacitetsudnyttelse i
indkvarteringssystemet. Endelig afholdes på kontoen udgifter til renter og afskrivninger i forbin-
delse med større byggeprojekter samt Udlændingestyrelsens bygningsmasse.

50. Opretholdelse af fysisk beredskab
På kontoen afholdes udgifter til opretholdelse af et fysisk beredskab, der sikrer, at der med

kort varsel kan indkvarteres et større antal asylansøgere.

60. Diverse indtægter og udgifter
På kontoen afholdes diverse udgifter til asylansøgerne, herunder eksempelvis til udlevering

af voksentøjpakker mv.
På kontoen oppebæres indtægter fra kommuner for indkvartering af flygtninge, som kom-

munerne har overtaget ansvaret for. Udlændingestyrelsen kan således efter anmodning fra inte-
grationskommunen beslutte at lade asylansøgere, der er meddelt opholdstilladelse, bo på et ind-
kvarteringssted, indtil integrationskommunen har tilvejebragt en egnet bolig eller anden indkvar-
tering. I perioden indtil den faktiske overgivelse finder sted, forbliver den pågældende indkvar-
teret på indkvarteringscentret mod betaling. Taksten for fortsat indkvartering fastsættes på
grundlag af de omkostninger, der er forbundet med den pågældende indkvarteringstype.

Desuden afholdes udgifter til den særlige udredningsenhed i regi af Røde Kors. Endelig af-
holdes udgifter til en puljeordning vedrørende styrkede pædagogiske tilbud til børn og unge i
asylsystemet samt til en opsøgende indsats med henblik på sundhedsscreening af asylansøgere.
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70. Besparelser i centersystemet
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)
På kontoen afholdes udgifter til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl., der er

omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse.
Kontoen omfatter udgifter forbundet med de ydelser, der stilles til rådighed på eller i til-

knytning til indkvarteringsstederne, herunder blandt andet udgifter på de social- og sundheds-
mæssige områder, undervisning og aktivering mv.

Taksterne er fastsat ud fra de forventede gennemsnitlige omkostninger for ydelserne, således
at der samlet opnås en balance mellem takster og omkostningsniveau.

Kontoen omfatter endvidere informationsudvekslingen mellem indkvarteringsoperatørerne,
Udlændingestyrelsen og kommunerne samt udgifter forbundet med den undervisning og infor-
mation, som gives til flygtninge i overgangsfasen, fra der meddeles opholdstilladelse til flygt-
ningene boligplaceres i kommunerne.

Kontoen er forhøjet med 20 mio. kr. årligt i perioden 2015 til 2018 vedrørende adgang til
deltagelse i 10.-klassetilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt til øgede fri-
tidstilbud til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecenter samt opholds-
centre med hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale mellem den daværende
SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

I forlængelse af en analyse af indkvarteringsområdet i 2016 er det besluttet at formalisere
brugen af merkapacitetspladser på eksisterende asylcentre for at tage toppen af indkvarterings-
presset ved fremtidige, betydelige aktivitetsstigninger. Merkapacitetspladser tilvejebringes gen-
nem midlertidig, mere intensiv arealanvendelse, f.eks. ved flere senge på værelserne, anvendelse
af fællesarealer til indkvartering eller ved forudgående investeringer i mere fleksible rumløsnin-
ger. Dette vil indebære en midlertidig reduktion i taksterne til indkvarteringsoperatørerne, f.eks.
hvor det ikke er muligt for operatørerne at ansætte personale i samme takt, som pladserne ud-
nyttes.

| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er kontoen forhøjet med årligt 8,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 til brug for driften
| af et hjemrejsecenter.

Bevillings- og budgetteringsprincipper
Budgetteringen af bevillingen til indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. er baseret

på dels det forventede indkvarteringsomfang og den forventede aldersfordeling af de indkvarte-
rede, dels taksterne til indkvarteringsoperatørerne for de ydelser, asylansøgere m.fl. tilbydes på
indkvarteringsstederne.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Der er adgang til at forudbetale et acontobeløb til operatørerne på
indkvarteringsområdet (i starten af hvert finansår).
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 1.041,8 1.523,8 1.095,9 554,1 447,4 407,6 405,7

10. Opholdscentre
Udgift ................................................... 402,4 651,5 364,9 135,5 66,6 44,6 43,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 402,4 651,5 364,9 135,5 66,6 44,6 43,6

15. Opholdscentre - hovedsageligt
indkvarterede afviste asylansø-

 gere mv.
Udgift ................................................... 41,3 31,1 10,4 31,0 29,9 29,9 29,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger 41,3 31,1 10,4 31,0 29,9 29,9 29,9

20. Omsorgscentre
Udgift ................................................... 21,1 30,6 28,9 29,7 29,0 29,0 29,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 21,1 30,6 28,9 29,7 29,0 29,0 29,0

30. Modtagecentre
Udgift ................................................... 180,5 118,3 100,9 47,1 47,1 47,1 47,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger 180,5 118,3 100,9 47,1 47,1 47,1 47,1

35. Udrejsecentre
Udgift ................................................... 21,5 30,3 136,9 76,4 75,4 75,4 75,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 21,5 30,3 136,9 76,4 75,4 75,4 75,3

40. Børnecentre
Udgift ................................................... 214,2 469,5 221,3 89,9 64,9 57,4 57,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 214,2 469,5 221,3 89,9 64,9 57,4 57,0

45. 17-årige uledsagede mindreårige
asylansøgere på opholdscentre
Udgift ................................................... - - 33,8 23,5 13,5 11,9 11,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 33,8 23,5 13,5 11,9 11,9

50. Fremrykket danskundervisning
Udgift ................................................... 39,9 26,0 27,0 11,5 11,1 10,5 10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger 39,9 26,0 27,0 11,5 11,1 10,5 10,4

55. Opholdscentre, fast kapacitet
Udgift ................................................... - - - 18,5 37,0 37,0 37,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 18,5 37,0 37,0 37,0

60. Særlige social- og sundhedsydel-
 ser

Udgift ................................................... 112,2 147,1 156,8 86,5 69,3 61,6 61,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 112,2 147,1 156,8 86,5 69,3 61,6 61,3

70. Ledsagede uledsagede mindre-
 årige

Udgift ................................................... 8,7 19,4 15,0 4,5 3,6 3,2 3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 8,7 19,4 15,0 4,5 3,6 3,2 3,2

80. Reserve vedrørende styrkede fri-
tids- og undervisningstilbud
Udgift ................................................... - - - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -

10. Opholdscentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter indkvartering og socialt netværksarbejde,
almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og
fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.
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Takster for ydelser på opholdscentre i 2018

15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et opholdscenter, hvor der hovedsageligt er indkvarteret afviste asylansøgere mv.
Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale netværksarbejde, der tilbydes på
et opholdscenter, hvor der hovedsageligt er indkvarteret afviste asylansøgere mv. Endvidere om-
fatter ydelserne almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge,
undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af
voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015
til 2018, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for
2015 af november 2014.

Takster for ydelser på opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere i 2018

20. Omsorgscentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et omsorgscenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale
netværksarbejde, legestuetilbud samt den almene sundhedsbetjening, der tilbydes på et omsorgs-
center. Endvidere omfatter ydelserne forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, under-
visning og fritidstilbud til børn og unge samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015
til 2018, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for
2015 af november 2014.

Takster for ydelser på omsorgscentre i 2018

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige) .............................................................................. 9.515
Almen sundhedsbetjening (0- årige)........................................................................................................ 9.065
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige).......................................................... 6.727
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige) .................................................................. 113.902
Legestuetilbud (3-5-årige)........................................................................................................................ 39.141
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige).................................................................................. 13.103

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige) ................................................................................ 18.011
Almen sundhedsbetjening (0- årige) ........................................................................................................ 9.848
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)........................................................... 7.308
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige) ................................................................... 158.398
Legestuetilbud (3-5-årige)......................................................................................................................... 42.522
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)................................................................................... 14.235

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige)................................................................................. 93.926
Almen sundhedsbetjeni6ng (0- årige) ....................................................................................................... 61.316
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige) ........................................................... 7.308
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige) .................................................................... 158.398
Legestuetilbud (3-5-årige) ........................................................................................................................ 81.339
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige) ................................................................................... 14.235
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30. Modtagecentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et modtagecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale
netværksarbejde, der tilbydes på et modtagecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sund-
hedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud
til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

På kontoen afholdes derudover udgifter forbundet med modtagelse af asylansøgere m.fl.,
herunder medicinsk screening, afholdelse af introduktionskursus (asylansøgerkursus) mv.

Takster for ydelser på modtagecentre i 2018

35. Udrejsecentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et udrejsecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale
netværksarbejde, der tilbydes på et udrejsecenter. Endvidere omfatter ydelserne almen sundheds-
betjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, undervisning og fritidstilbud til
børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktivering af voksne.

Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) er forhøjet i perioden 2015-
2018, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2015
af november 2014.

Takster for ydelser på udrejsecentre i 2018

40. Børnecentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et børnecenter. Ydelserne omfatter den udvidede indkvartering og det sociale
netværksarbejde, den almene sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og
unge, samt undervisning og aktivering af voksne, der tilbydes på et center for uledsagede min-
dreårige. Endvidere omfatter ydelserne undervisning og fritidstilbud til børn og unge samt lege-
stuetilbud.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for
2015 af november 2014 er taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 år)
forhøjet i perioden 2015 til 2018. Derudover er taksten til undervisning og aktivering af voksne
(17- årige) forhøjet i perioden 2015-2018 på grund af mulighed for adgang til deltagelse i 10.-
klassetilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere.

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige) .................................................................................. 31.330
Almen sundhedsbetjening (0- årige) .......................................................................................................... 9.848
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)............................................................. 7.308
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige) ..................................................................... 123.738
Legestuetilbud (3-5-årige)........................................................................................................................... 42.522
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..................................................................................... -

Kr. pr. tilgang

Modtagefunktion og medicinsk screening (0- årige)................................................................................. 4.688
Asylansøgerkursus (17- årige) ................................................................................................................... 797

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde Sjælsmark (0- årige)................................................................ 60.743
Indkvartering og socialt netværksarbejde Kærshovedgård (0- årige) ....................................................... 80.990
Almen sundhedsbetjening (0- årige) .......................................................................................................... 9.848
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)............................................................. 7.308
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige) ..................................................................... 158.398
Legestuetilbud (3-5-årige)........................................................................................................................... 42.522
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..................................................................................... 14.235
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Takster for ydelser på børnecentre i 2018

45. 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til 17-årige uledsagede

mindreårige asylansøgere indkvarteret på et opholdscenter. Ydelserne omfatter en udvidet ind-
kvartering og et udvidet socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening samt undervisning og
aktivering. På grund af mulighed for adgang til deltagelse i 10.-klassetilbud for 17-årige uledsa-
gede mindreårige asylansøgere, er taksten til undervisning og aktivering af voksne (17-årige)
forhøjet i perioden 2015-2018, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten
om finansloven for 2015 af november 2014.

Takster for ydelser på opholdscentre for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere i 2018

50. Fremrykket danskundervisning
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af den obligatoriske, fremryk-

kede og styrkede danskundervisning til udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, men som
stadig opholder sig på et asylcenter. Ydelsen omfatter den udvidede danskundervisning, ekstra
børnepasning på asylcentrene i den udvidede undervisningstid samt transport til den kommende
opholdskommune i tilknytning til den fremrykkede visitationsprocedure.

Takst for ydelser forbundet med fremrykket danskundervisning i 2018

55. Opholdscentre, fast kapacitet
På kontoen afholdes udgifter forbundet med tilvejebringelse af ydelser til asylansøgere m.fl.

indkvarteret på et opholdscenter med faste garantipladser. Ydelserne omfatter indkvartering og
socialt netværksarbejde, almen sundhedsbetjening, forebyggende sundhedsordninger for børn og
unge, undervisning og fritidstilbud til børn og unge, legestuetilbud samt undervisning og aktive-
ring af voksne.

Opholdscentre med fast kapacitet bliver indfaset fra 2018 og frem.

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige) .................................................................................. 300.039
Almen sundhedsbetjening (0- årige) .......................................................................................................... 10.983
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige)............................................................. 15.307
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige) ..................................................................... 158.398
Legestuetilbud (3-5-årige)........................................................................................................................... 42.522
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..................................................................................... 85.259

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige) .................................................................................. 93.926
Almen sundhedsbetjening (0- årige) .......................................................................................................... 9.848
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17 årige)............................................................. 7.308
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16 årige) ..................................................................... -
Legestuetilbud (3-5 årige)........................................................................................................................... -
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige)..................................................................................... 85.259

Kr. pr. gennemført undervisningsforløb

Fremrykket danskundervisning .................................................................................................................. 6.494
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Takster for ydelser på opholdscentre, fast kapacitet i 2018

60. Særlige social- og sundhedsydelser
På kontoen afholdes udgifter til særlige social- og sundhedsmæssige ydelser til asylansøgere

m.fl., hvortil der kræves forudgående godkendelse fra Udlændingestyrelsen, inden behandling
eller lignende kan iværksættes, f.eks. ikke-akut hospitalsbehandling, længerevarende behand-
lingsforløb hos speciallæger og anbringelser af børn og unge i familiepleje eller på institutioner
mv.

Budgetteret omkostning for særlige sociale og sundhedsmæssige ydelser i 2018

70. Ledsagede uledsagede mindreårige
På kontoen afholdes udgifter forbundet med det udvidede sociale netværksarbejde, der tilby-

des til ledsagede uledsagede mindreårige.

Takst for ledsagede uledsagede mindreårige i 2018

80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud
På kontoen er afsat en reserve i 2017 og 2018 til delvis finansiering af adgang til deltagelse

i 10.-klassetilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt af øgede fritidstilbud til
børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecentre samt opholdscentre med
hovedsagligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering
og Enhedslisten om finansloven for 2015 af november 2014.

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til med etablering og drift af et indkvarteringssystem med hen-

blik på en målrettet indkvartering af asylansøgergruppen, herunder udgifter til husleje, ejen-
domsmæssig drift og administration i forbindelse med udrejsecentrene, selvstændige og særlige
boliger samt udgifter i relation til privat indkvarterede og personer, som bor i egenfinansieret
bolig.

Endvidere afholdes udgifter til styrkede tilbud til børne- og ungegruppen samt udgifter i
forbindelse med informationsindsatser om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjem-
landet.

Kr. pr. helårsperson

Indkvartering og socialt netværksarbejde (0- årige) ................................................................................. 9.515
Almen sundhedsbetjening (0- årige).......................................................................................................... 8.371
Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (0-17-årige) ............................................................ 6.212
Undervisning og fritidstilbud til børn og unge (6-16-årige)..................................................................... 105.178
Legestuetilbud (3-5-årige) .......................................................................................................................... 36.144
Undervisning og aktivering af voksne (17- årige) .................................................................................... 12.099

Kr. pr. helårsperson

Opholdscentre (0- årige) ............................................................................................................................ 16.081
Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere (0- årige) ......................................... 17.779
Omsorgscentre (0- årige)............................................................................................................................ 17.779
Modtagecentre (0- årige)............................................................................................................................ 17.779
Udrejsecentre (0- årige).............................................................................................................................. 17.779
Børnecentre (0- årige) ................................................................................................................................ 17.779
Uledsagede mindreårige asylansøgere på opholdscentre (17- årige)........................................................ 17.779
Opholdscentre, fast kapacitet (0- årige)..................................................................................................... 16.081

Kr. pr. helårsperson

Socialt netværksarbejde (0-17-årige) ......................................................................................................... 140.638
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Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 2 mio. kr. årligt i
2017-2020 til styrkelse af rådgivning af afviste asylansøgere.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 101,1 171,5 187,8 139,0 136,7 135,2 127,6
10. Udflytning fra asylcentre

Udgift ................................................... 40,8 33,8 25,3 16,8 15,0 13,5 12,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... 40,8 33,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,5 25,3 16,8 15,0 13,5 12,0

20. Styrkede undervisnings- og akti-
 veringstilbud

Udgift ................................................... 14,2 17,6 8,2 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 14,2 13,0 8,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,0 4,6 - - - - -

30. Styrkede tilbud til børne- og un-
 gegruppen

Udgift ................................................... 21,6 32,8 26,8 27,6 27,2 27,2 27,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 21,6 32,8 26,8 27,6 27,2 27,2 27,2

40. Styrket rådgivning
Udgift ................................................... 14,8 17,3 20,5 20,8 20,8 20,8 18,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 14,8 17,3 20,5 20,8 20,8 20,8 18,8

50. Mere målrettet indkvartering af
 asylansøgere

Udgift ................................................... 9,6 69,9 107,0 73,8 73,7 73,7 69,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - 2,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 9,6 67,4 102,5 63,8 63,7 63,7 59,6
26. Finansielle omkostninger .............. - 0,0 4,5 10,0 10,0 10,0 10,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 98,7
I alt .................................................................................................................................. 98,7

10. Udflytning fra asylcentre
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med selvstændige boliger, herunder husleje, ejen-

domsdrift, etablering samt administration af ordningen. Tilsvarende afholdes udgifter til særlige
boliger til afviste asylansøgerfamilier med børn. Ordningen er under udfasning. Tilsvarende af-
holdes udgifter til dækning af administrative udgifter mv. i relation til personer, som bor i egen-
finansieret bolig.

Ydermere afholdes udgifter forbundet med privat indkvarterede, herunder transportudgifter,
koordinering af udbetaling af kontante ydelser mv.

20. Styrkede undervisnings- og aktiveringstilbud
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med en udvidelse af børnehavetilbud til børn i

alderen 3-5 år, udgifter til styrkelse af kommunale udeskoletilbud (kommunal folkeskole) samt
udgifter til styrkelse af fritidstilbud til børn og unge i alderen 6-16 år. Såfremt en familie med
et barn i aldersgruppen bor i egen bolig, hvor det f.eks. af geografiske årsager ikke er muligt at
tilbyde børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af en indkvarteringsoperatør, vil der skulle gives et
eksternt børnehave-/skole-/fritidstilbud i regi af den relevante kommune.

Herudover afholdes udgifter til operatørerne for varetagelse af ordningerne omkring vejled-
ning af asylansøgerne i forhold til de styrkede tilbud samt koordinering af udeskoletilbud mv.

40. Styrket rådgivning
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med informationsindsatser om hjemrejse samt

rådgivning af afviste asylansøgere om mulighederne for hjemrejse og genetablering i hjemlandet.
Rådgivningen kan varetages eksternt af eksempelvis en eller flere humanitære organisationer.
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2017-2020
til styrkelse af rådgivning af afviste asylansøgere.

50. Mere målrettet indkvartering af asylansøgere
På kontoen afholdes udgifter til etablering og drift af en tilpasset centerstruktur med henblik

på at sikre en mere målrettet indkvartering af asylansøgergruppen. Formålet er, at nyankomne
asylansøgere så vidt muligt indkvarteres i modtagecentre, der er målrettet denne gruppe af asy-
lansøgere, mens afviste asylansøgere i videst muligt omfang indkvarteres i udrejsecentre, hvor
deres fokus på hjemrejse og genetablering i hjemlandet bedst muligt kan håndteres og støttes.
På kontoen afholdes endvidere udgifter til transport af asylansøgere til udrejsecentre og mellem
udrejsecentre.

14.32.04. Støtteordning for asylansøgere (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til asylansøgeres frivillige tilbagevenden til hjemlandet. Udgif-

terne omfatter kontant repatrieringsstøtte, erhvervsstøtte og transportudgifter samt udgifter til
administration mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 15,0 0,1 - - - - -

10. Støtteordning for asylansøgere
Udgift ................................................... 15,0 0,1 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger -0,2 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 15,2 0,1 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,5
I alt .................................................................................................................................. 6,5
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10. Støtteordning for asylansøgere
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.32.10. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 107) (Lovbunden)
På hovedkontoen afholdes udgifter til kontante ydelser til asylansøgere m.fl., der udbetales

som led i udmøntningen af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse (i medfør af udlændin-
gelovens § 42 a stk. 1 og 2, jf. stk. 3), dvs. udgifter til grundydelser, forsørgertillæg og tillægs-
ydelser. Af hovedkontoen afholdes endvidere udgifter til kost mv. til personer, der bor på et
modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift, og som derfor ikke får udbetalt grund-
ydelse. Endelig afholdes udgifter til diverse naturalieydelser primært i modtagesystemet, som er
fastsat i bekendtgørelse nr. 1358 af 15. december 2005 om udlevering af naturalieydelser til
asylansøgere m.fl., jf. udlændingelovens § 42 b, stk. 13.

Hovedkontoen er opdelt på fem underkonti svarende til de forskellige kategorier af ydelser.
Grundydelsen og forsørgertillæg udbetales forud hver 14. dag og kan udbetales for kortere

perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillægsydelsen bagudbetales hver 14. dag
og kan bagudbetales for kortere perioder ad gangen, hvis særlige grunde taler herfor. Tillægs-
ydelsen udbetales endvidere alene, hvis asylansøgeren har overholdt den med indkvarteringsope-
ratøren indgåede kontrakt. Der udbetales således ikke tillægsydelser for det antal dage i den for-
udgående periode, hvor udlændingen ikke har overholdt kontrakten. Har asylansøgeren overholdt
kontrakten i mindre end halvdelen af perioden, udbetales tillægsydelsen ikke, medmindre særlige
grunde taler herfor. Som følge af lov nr. 102 af 3. februar 2016 om ændring af udlændingeloven
er de kontante ydelser nedjusteret med 10 pct. fra 2017 og frem.

Budgetteringsforudsætninger 
Bevillingen til kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. afhænger dels af antallet af ind-

rejste og antallet af personer omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, dels af
fordelingen af de pågældende på sagsbehandlingsfase og centertype og dels af fordelingen på
civilstatus og antallet af børn.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 288,2 340,2 289,6 156,7 126,0 113,0 112,1

10. Grundydelser til asylansøgere
Udgift ................................................... 124,8 139,7 109,9 54,7 39,2 32,4 32,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... 124,8 139,7 109,9 54,7 39,2 32,4 32,0

20. Forsørgertillæg til asylansøgere
Udgift ................................................... 46,0 75,6 41,7 21,1 15,4 13,0 12,8
44. Tilskud til personer ....................... 46,0 75,6 41,7 21,1 15,4 13,0 12,8

30. Tillægsydelser til asylansøgere
Udgift ................................................... 50,3 61,9 75,4 38,0 28,5 24,7 24,5
44. Tilskud til personer ....................... 50,3 61,9 75,4 38,0 28,5 24,7 24,5

40. Naturalieydelser til asylansøgere
Udgift ................................................... 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4
44. Tilskud til personer ....................... 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4

50. Naturalieydelser i modtagesyste-
 met

Udgift ................................................... 66,5 62,5 62,2 42,5 42,4 42,5 42,4
44. Tilskud til personer ....................... 66,5 62,5 62,2 42,5 42,4 42,5 42,4
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10. Grundydelser til asylansøgere
På kontoen afholdes udgifter til grundydelser til voksne asylansøgere omfattet af Udlændin-

gestyrelsens underholdsforpligtelse. Taksten for grundydelse er for gifte og samlevende 40,63 kr.
pr. dag, mens taksten for enlige er 51,32 kr. pr. dag. Asylansøgere, der er omfattet af cafeterie-
ordning på et modtage- eller udrejsecenter, modtager ikke grundydelse.

20. Forsørgertillæg til asylansøgere
På kontoen afholdes udgifter til forsørgertillæg til asylansøgere med børn, som er omfattet

af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Ved indlogering på et modtage- eller udrejse-
center med cafeteriedrift ydes der forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie, mens der ved
indkvartering på et opholdscenter, samt for asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller
udrejsecenter med selvhushold, ydes forsørgertillæg til maks. to børn pr. familie samt nedsat
forsørgertillæg ved barn nr. 3 og nr. 4.

Forsørgertaksten udgør:
For asylansøgere i den indledende fase udgør forsørgertaksten 59,87 kr. pr. barn pr. dag for

de første to børn og 42,77 kr. pr. barn pr. dag for de næste to børn.
For asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-

handling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), jf. udlændingelovens § 53
b, stk. 1, udgør forsørgertaksten 51,32 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 42,77 kr. pr.
barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 81,24
kr. pr. barn pr. dag for de to første børn og 42,77 kr. pr. barn pr. dag for de to næste børn.

For asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, jf. udlændingelovens § 42 a, stk.
11 og 12, udgør forsørgertaksten 51,32 kr. pr. barn pr. dag for de første to børn og 42,77 kr. pr.
barn pr. dag for de næste to børn.

For asylansøgere, der er omfattet af cafeterieordningen på et modtage- eller udrejsecenter, udgør
forsørgertaksten:

For asylansøgere i den indledende fase udgør taksten for forsørgertillæg 8,56 kr. pr. barn pr.
dag for de to første børn.

For asylansøgere i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen udgør forsørgertaksten 29,95
kr. pr. barn pr. dag for de to første børn.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-
handling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til forsør-
gertillæg, hvis de er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til forsørgertillæg,
hvis de er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor der er cafeteriedrift.

30. Tillægsydelser til asylansøgere
På kontoen afholdes udgifter til tillægsydelser til asylansøgere omfattet af Udlændingesty-

relsens underholdsforpligtelse. Retten til at modtage tillægsydelser er betinget af, at asylansøgeren
har opfyldt den med indkvarteringsoperatøren indgåede kontrakt. Taksten for tillægsydelse til
asylansøgere i den indledende fase er 8,56 kr. pr. dag. Taksten for tillægsydelse til asylansøgere
i sagsbehandlingsfasen og udsendelsesfasen er 29,95 kr. pr. dag.

Asylansøgere, hvis asylsag som følge af udlændingens nationalitet mv. er udtaget til be-
handling efter åbenbart grundløs hasteprocedure (ÅGH-proceduren), er ikke berettiget til tillægs-
ydelse.

Asylansøgere, som er omfattet af kostpengeordningen, er ikke berettiget til tillægsydelse.
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40. Naturalieydelser til asylansøgere
På kontoen afholdes udgifter til naturalieydelser til asylansøgere og afviste asylansøgere

omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Naturalieydelsen udleveres til de børn
under 18 år, hvis forsørger er omfattet af kostpengeordningen. Naturalieydelsen udmøntes i form
af en børnekasse indeholdende frugt, legetøj mv., og taksten for denne kasse er 11,15 kr. pr.
person pr. dag.

50. Naturalieydelser i modtagesystemet
På kontoen afholdes primært udgifter til naturalieydelser i modtagesystemet til asylansøgere

omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse. Herunder afholdes udgifter til tilveje-
bringelse af kost mv. til asylansøgere, der er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecenter, hvor
der er cafeteriedrift.

Taksten for kostindkøb er 59,0 kr. pr. person pr. dag. Desuden afholdes udgifter til hygiej-
nepakker, der udleveres til de asylansøgere, som er indkvarteret på et modtage- eller udrejsecen-
ter, hvor der er cafeteriedrift, samt til nyindrejste. Taksten for denne hygiejnepakke er 117,64 kr.
pr. person.

Som led i modtagefunktionen afholdes yderligere udgifter til en tøjpakke pr. indrejst asylan-
søger. Taksten for tøjpakken til voksne asylansøgere er 1.459,42 kr. pr. person, og taksten for
babytøjpakken er 2.918,84 kr. pr. nyfødt eller indrejst barn i aldersgruppen 0-6 måneder. Endelig
afholdes der udgifter til en børnetøjpakke, der udleveres til visse børn op til 18 år. Taksten for
børnetøjpakken er 686,00 kr. pr. barn pr. seks måneder.
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Initiativer vedrørende integration mv.

Under hovedområdet henhører bevillinger vedrørende integration mv. De underliggende ak-
tivitetsområder omhandler indsatser vedrørende byer, indsatser vedrørende integration på ar-
bejdsmarkedet mv., initiativer vedrørende international rekruttering samt øvrige integrationsiniti-
ativer mv.

14.61. Indsatser vedrørende byer
Under aktivitetsområdet afholdes udgifter til støtte for initiativer, der skal fremme beskæfti-

gelsen og forebygge kriminalitet for blandt andet flygtninge, indvandrere og efterkommere i so-
cialt belastede boligområder. 

14.61.01. Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder (tekstanm.
1 og 101) (Reservationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

10. Forebyggelse af kriminalitet i
socialt udsatte boligområder
Udgift ................................................... -3,4 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -3,4 - - - - - -

10. Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.61.03. Indsats vedrørende socialt belastede områder (tekstanm. 1 og 101) (Re-
servationsbev.)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet
i de mest socialt belastede områ-

 der
Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 - - - - - -
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20. Styrkelse af frivillighedsarbejdet i de mest socialt belastede områder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.61.04. Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 101) (Reservationsbev.)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

40. Byudviklingspuljen
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

40. Byudviklingspuljen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
Under aktivitetsområdet afholdes udgifter vedrørende øvrige integrationsfremmende ordnin-

ger med særligt fokus på arbejdsmarkedet, herunder afholdes udgifter til målrettet afgrænsede
grupper med særlige individuelle behov mv.

14.62.01. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folke-

parti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011 er der afsat bevilling til en pulje vedrørende nydanske kvinders vej til beskæftigelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 14.62.01. Nydanske kvinders vej til be-
skæftigelse, § 14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgede og
§ 14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked til § 14.21.01. Styrelsen for
International Rekruttering og Integration.

BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for In-
ternational Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 - - - - - -

10. Nydanske kvinders vej til be-
 skæftigelse

Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,1 - - - - - -

10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse
Af bevillingen er igangsat partnerskaber med en række kommuner med henblik på at sikre

en mere effektiv beskæftigelsesindsats over for målgruppen og udvikle nye måder at organisere
indsatsen på.

14.62.02. Opsøgende indsats over for selvforsørgende (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folke-
parti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011 er der afsat bevilling til en pulje til initiativer, der vedrører en opsøgende indsats over for
selvforsørgede.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 9,1 0,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

10. Opsøgende indsats over for selv-
 forsørgede

Udgift ................................................... 9,1 -0,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 9,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,5 - - - - -

20. Indsats overfor selvforsørgede
Udgift ................................................... - 0,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det
skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... - - - - - - -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -

46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

30. Dansk Plus
Udgift ................................................... - 0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 0,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,0
I alt .................................................................................................................................. 5,0

10. Opsøgende indsats over for selvforsørgede
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folke-

parti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udmøntning af satspuljen for 2012 af november
2011 blev der afsat 9,2 mio. kr. i 2012 og 12,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en pulje til initiativer
vedrørende en opsøgende indsats over for selvforsørgede.

Initiativet har til formål at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydan-
skere, der forsørges af ægtefæller. Bevillingen er afsat til initiativer, der understøtter den målret-
tede, opsøgende indsats overfor målgruppen med henblik på at få flere ægtefælleforsørgede i or-
dinær beskæftigelse, virksomhedspraktik eller i job med løntilskud. Indsatsen har endvidere til
formål at styrke ligestillingen i hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Bevillingen udmøntes som tilskud til projekter i kommuner. Indsatsen skal i størst muligt
omfang koordineres gennem samarbejde mellem flere kommuner.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til evalu-
ering, konsulentbistand mv.

20. Indsats overfor selvforsørgede
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven

for 2010 af november 2009 er det aftalt at iværksætte en styrket indsats over for borgere uden
for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv. Det betyder, at kommunerne forpligtes
til at tilbyde familieforsørgede aktive tilbud. Der er på den baggrund afsat en bevilling på 2,1
mio. kr. årligt.

De afsatte midler har til formål fra centralt hold at understøtte den målrettede, opsøgende
indsats over for familieforsørgede, som kommunerne opfordres til at yde i henhold til lov om
integrationsloven, jf. LB nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer og lov nr. 565
af 9. juni 2006 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midlerne vil således kunne anvendes til generel
information om reglerne, mulighederne og eksisterende "best practice" på området. Herudover
vil midlerne kunne anvendes til aktiviteter målrettet de enkelte kommuner med henblik på at
klæde disse på til bedst muligt at varetage den nye opgave overfor de familieforsørgede, herunder
medfølgende ægtefæller til EU-borgere og arbejdskraftindvandrere. Midlerne vil endvidere kunne
anvendes til økonomisk at støtte lokale projekter i kommuner, der ønsker at iværksætte en mål-
rettet opsøgende indsats over for familieforsørgede.
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30. Dansk Plus
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for
2008 af marts 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til at videreføre og styrke
puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked. Der kan af de afsatte midler i
perioden 2008-2011 afholdes udgifter på 2,0 mio. kr. til at evaluere resultater af projekter, der
modtager støtte fra puljen.

14.62.03. Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden
2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Indsatsen skal styrke det mangfoldige arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at
fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til ar-
bejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, navnlig for personer med
særlige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, f.eks. med mangelfuldt dansk eller handicap.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... -3,6 2,6 - - - - -

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked
Udgift ................................................... - 3,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,0 - - - - -

20. Fastholdelse af nydanskere på
 arbejdsmarkedet

Udgift ................................................... -3,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -3,6 - - - - - -

30. Etnisk Erhvervsfremme
Udgift ................................................... 0,0 -0,4 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 9,1
I alt .................................................................................................................................. 9,1

10. Et mangfoldigt arbejdsmarked
På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til et mangfoldigt arbejdsmarked.

20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet
På kontoen afholdes udgifter til initiativer, der skal bidrage til at fastholde nydanskere med

ringe erhvervserfaring på arbejdsmarkedet.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 blev der afsat 10,0 mio. kr. årligt i perioden
2010-2013 til fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Der kan f.eks. etableres lokale
samarbejdsaftaler (partnerskaber) mellem virksomheder, jobcentre, a-kasser, sprogcentre, uddan-
nelsesinstitutioner m.fl. om arbejdsmarkedsrettede efteruddannelsestilbud. Der kan ligeledes
gennemføres forsøg med nydanske helbredskoordinatorer, der kan bidrage til at fremme arbejds-
markedstilknytningen for flygtninge og indvandrere med helbredsmæssige gener.

30. Etnisk Erhvervsfremme
På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af Etnisk Erhvervsfremme. Etnisk Er-

hvervsfremme omfatter et centralt videnscenter og en række lokale enheder, der skal have den
direkte kontakt med iværksætterne og virksomhedsejerne. Centret skal sikre en national og ko-
ordineret indsats, der bygger på viden og erfaringer. Etnisk Erhvervsfremme er etableret 1. august
2010.

14.62.04. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, ind-
vandrere og efterkommere (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - - -

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og
udviklingsaktiviteter for flygt-
ninge, indvandrere og efterkom-

 mere
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,6
I alt .................................................................................................................................. 3,6

10. Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og ef-
terkommere

På kontoen har der været afholdt udgifter til initiativer, der bl.a. i samarbejde med virksom-
heder har haft til formål at etablere afklarings- og uddannelsesforløb, der sikrer efterfølgende
beskæftigelse eller fastholder den enkelte i beskæftigelse.

14.62.05. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en langsigtet indsats for at fremme beskæftigelse af indvan-
drere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Det overordnede formål med puljen er at udvikle og
gennemføre nye initiativer, forsøg, informationsaktiviteter, uddannelses- og beskæftigelsesaktivi-
teter mv. med henblik på at nedbryde kulturelle, vidensmæssige og holdningsmæssige barrierer
og for at fremme etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... -2,5 -0,1 - - - - -

10. Arbejdsmarkedspolitiske initiati-
ver for indvandrere og flygtnin-

 ge
Udgift ................................................... -2,5 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -2,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

30. Initiativer for flygtninge- og ind-
 vandrerkvinder

Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

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

10. Arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge
På kontoen har der været afholdt udgifter til etniske konsulenter i jobcentre.

30. Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for
2008 af februar 2008, er der afsat 10,1 mio. kr. i 2008, 12,0 mio. kr. i 2009, 7,0 mio. kr. i 2010
og 5,0 mio. kr. i 2011 til gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at styrke
flygtninge- og indvandrerkvinders netværk, beskæftigelse, iværksætteri og muligheder for at
fremme deres børns udvikling og integration.

Der kan ydes tilskud til etablering af værtsprogrammer for flygtninge- og indvandrerkvinder
og deres familier, initiativer med henblik på at få flere flygtninge- og indvandrerkvinder til at
deltage i foreningslivet, beskæftigelsesrettede opkvalificeringsforløb, grundforløbspakker i er-
hvervsuddannelserne og opkvalificeringsforløb inden for iværksætteri for flygtninge- og indvan-
drerkvinder, etablering af lokale integrationscentre, særlige frivilligordninger for mødre, forsøg
med Projekt Bydelsmødre, forældreinformation til flygtninge- og indvandrerfamilier med små
børn, netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund mv.

Kvindeinitiativerne vil ud over disse konkrete initiativer indeholde en tværgående indsats
vedrørende evaluering, formidling samt oplysning om udsatte kvinders rettigheder og ligestilling
mellem kønnene.
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14.62.06. Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

10. Særlig indsats for børn og unge
Udgift ................................................... 3,3 -1,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 -1,7 - - - - -

20. Styrkelse af forældreinddragel-
sen blandt nydanske forældre
Udgift ................................................... -3,0 -1,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -3,0 -1,2 - - - - -

30. Lokale partnerskaber
Udgift ................................................... - -0,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -0,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,4
I alt .................................................................................................................................. 3,4

10. Særlig indsats for børn og unge
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-
2013 til en udvidet tidlig indsats over for nydanske børn. Indsatsen har til formål at styrke for-
ældrerollen hos udsatte nydanske familier gennem en målrettet sundhedsplejeindsats og sikre to-
sprogede småbørns danskkundskaber ved øget forældreinddragelse i daginstitutionerne. I den
tidlige indsats kan bl.a. indgå udvikling af det tværfaglige samarbejde i kommunen om tilbuddene
til de nydanske småbørnsfamilier og af sundhedsplejerskernes rolle i forhold til visitation af ud-
satte nydanske familier. Som led i indsatsen iværksættes endvidere en styrket dagtilbudsindsats
over for nydanske småbørnsfamilier. Indsatsen kan bl.a. indeholde initiativer, der sikrer, at flere

Regel der fraviges
Eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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tosprogede småbørn kommer i vuggestue og børnehave, samt udvikling af nye metoder, efterud-
dannelse og videndeling om inddragelse af nydanske forældre i barnets sproglige og sociale ud-
vikling.

Bevillingen kan udmøntes gennem ansøgningspuljer.

20. Styrkelse af forældreinddragelsen blandt nydanske forældre
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for
2008 af marts 2008 er der afsat 14,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til gennemførelse af
en række initiativer, der skal styrke inddragelsen af nydanske forældre i grundskolen. Initiativet
udmøntes som en ansøgningspulje, der blandt andet kan yde støtte til etablering af skole-hjem-
vejledere, der kan styrke det opsøgende arbejde og øge fremmødet til diverse forældrearrange-
menter blandt nydanske forældre, samt tilbyde aktiviteter, hvor der arbejdes med forældrenes
aktive opbakning til børnenes skolegang og udvikling af barnets faglige kompetencer.

30. Lokale partnerskaber
På kontoen har der været afholdt udgifter til lokale partnerskaber.

14.62.07. Efteruddannelse (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 5,7 3,4 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2

10. Efteruddannelse
Udgift ................................................... 5,7 3,4 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,3 1,1 0,1 0,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,4 2,3 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,8
I alt .................................................................................................................................. 7,8

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 14.62.07. Efteruddannelse
til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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10. Efteruddannelse
Der kan afholdes udgifter til tilskud til efteruddannelse for medarbejdere ved sprogcentrene

og andre udbydere af danskuddannelse, herunder lærere, vejledere og ledere.
Der kan endvidere afholdes driftsudgifter, herunder til evalueringer, undersøgelser og oplys-

ningsvirksomhed.

14.62.08. Arbejdsmarkedsdansk (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... -7,9 0,3 2,5 5,1 2,7 - -

10. Grundkursus i arbejdsmarkeds-
 dansk

Udgift ................................................... -8,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -8,2 - - - - - -

20. Erhvervsrettet danskundervis-
ning på internettet
Udgift ................................................... 0,3 0,3 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,3 0,3 - - - - -

30. Pulje til virksomhedsforlagt dan-
 skundervisning

Udgift ................................................... - - 2,5 5,1 2,7 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - 0,2 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 2,5 5,1 2,5 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 10,1
I alt .................................................................................................................................. 10,1

10. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk
På kontoen afholdes udgifter til finansiering af tilskud til forsøg med grundkursus i arbejds-

markedsdansk. Derudover afholdes driftsudgifter i forbindelse hermed. Puljen er afsat som led i
udmøntningen af initiativet om Bedre tilbud til tosprogede, der blev indgået i forbindelse med
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radi-
kale Venstre om udmøntning af globaliseringspuljen af november 2006.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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20. Erhvervsrettet danskundervisning på internettet
På kontoen afholdes udgifter til udvikling, implementering og drift af et gratis danskunder-

visningstilbud på internettet (Online Dansk).

30. Pulje til virksomhedsforlagt danskundervisning
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse
af PSO-afgiften af november 2016 er parterne enige om at gennemføre en mere virksomhedsrettet
danskuddannelse til voksne udlændinge. I reformen indgår bl.a., at danskuddannelsen skal være
mere virksomhedsrettet. På den baggrund er der afsat en pulje til et toårigt forsøg, hvor store
virksomheder selv kan forestå en del af undervisningen. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2017, 5,0
mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 til formålet. Der er endvidere afsat 0,2 mio. kr. i 2019 til
evaluering af forsøget.

14.62.09. Integration der virker - en mere målrettet kommunal beskæftigelsesinds-
ats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 22,0 mio. kr. i 2016, 13,0
mio. kr. i 2017, 14,3 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at styrke den kommunale be-
skæftigelsesrettede indsats for flygtninge og indvandrere, herunder udbredelse af en brancheori-
enteret tilgang, hvor flygtninge og indvandrere bibringes kompetencer indenfor brancher med
gode jobmuligheder i lokalområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 20,9 13,1 14,2 2,9 - -

10. Målrettet beskæftigelsesindsats
Udgift ................................................... - 14,9 13,1 14,2 2,9 - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 2,5 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,5 1,1 0,7 0,5 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 11,8 12,0 13,5 2,4 - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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20. Brancheorienteret tilgang
Udgift ................................................... - 6,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 5,8 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4

10. Målrettet beskæftigelsesindsats
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 16,0 mio. kr. i 2016, 13,1
mio. kr. i 2017, 14,4 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i 2019 til at gennemføre en målrettet og
koordineret indsats med fokus på virksomme metoder, som skal sikre et løft i beskæftigelsen
blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner. Kommunerne vil blive udvalgt ved en
åben ansøgningsrunde og vil indgå i et forløb med fokus på implementering af virksomme me-
toder og indsatser. Der tilknyttes en ekstern evaluator med henblik på at følge udviklingen i be-
skæftigelsesindsatsen i de deltagende kommuner.

Med henblik på udmøntning af initiativet overføres der ved en intern statslig overførsel 1,1
mio. kr. i 2017, 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 til § 14.21.01.10. Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration. Af de overførte midler anvendes 2/3 af midlerne til lønsum.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny
praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for admini-
strationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,4 mio.
kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med
finansloven for 2018 af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

20. Brancheorienteret tilgang
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2016 til en an-
søgningspulje til implementering af et branchepakkekoncept. Målgruppen er kommuner, som vil
blive udvalgt ved en åben ansøgningsrunde, hvorfra der kan søges om tilskud til implemente-
ringsaktiviteter, som styrker den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere inden
for brancher, hvor der lokalt er gode jobmuligheder. Der tilknyttes en ekstern evaluator med
henblik på at identificere de virksomme elementer i den brancheorienterede tilgang.

14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Fol-

keparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.



92 § 14.62.10.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 7,0 30,6 8,5 20,1 23,0

10. Integration gennem beskæftigel-
 se

Udgift ................................................... - - 7,0 4,1 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 3,5 4,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 3,5 - - - -

20. Integrations- og beskæftigelses-
 ambassadører

Udgift ................................................... - - - 26,5 8,5 20,1 23,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 2,7 4,9 5,0 6,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 23,8 3,6 15,1 17,0

10. Integration gennem beskæftigelse
Som led i vedtagelsen af finansloven for 2017 er der afsat 7,0 mio. kr. i 2017 og 4,0 mio.

kr. i 2018 til at understøtte den kommunale integrationsindsats, så den får et stærkere beskæfti-
gelsesfokus med henblik på, at flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarkedet.

| 20. Integrations- og beskæftigelsesambassadører
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
| 2017 er der afsat 26,5 mio. kr. i 2018, 8,5 mio. kr. i 2019, 20,1 mio. kr. i 2020 og 23,0 mio. kr.
| i 2021 til at ansætte integrations- og beskæftigelsesambassadører i udvalgte kommuner.
| Kommunerne vil blive udvalgt ud fra objektive kriterier. Kommuner, der har modtaget mange
| flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i de senere år, skal have ekstra støtte til samar-
| bejdet med virksomhederne om integration på arbejdsmarkedet. Samtidig skal initiativet under-
| støtte, at viden om virksomhedssamarbejdet fra de bedste kommuner udbredes til alle kommuner.
| Der vil være særligt fokus på at understøtte et løft af kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet
| og på fritidsjob til unge flygtninge og familiesammenførte som en indgang til arbejdsmarkedet.
| For at understøtte integrations- og beskæftigelsesambassadørernes arbejde afsættes der midler
| til udbredelse af best practice samt rådgivning, efteruddannelse, netværksaktiviteter, konferencer
| mv. De understøttende aktiviteter forankres i Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
| tion.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af departementet
og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I den for-
bindelse kan der overføres midler til § 14.11.01. Departementet og §
14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.11.01. De-

partementet og § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration konverteres driftsmidler til lønsum.
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14.62.11. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus (Lovbunden)
Som led i Aftale af marts 2016 mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter er der afsat

midler til at sikre bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 24,1 24,4 14,3 - -

10. Beskæftigelsesrettet virksom-
 hedsbonus

Udgift ................................................... - - 24,1 24,4 14,3 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 24,1 24,4 14,3 - -

10. Beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus
På kontoen afholdes udgifter til beskæftigelsesrettet virksomhedsbonus som led i Aftale

mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere
flygtninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af integrationsloven og
forskellige andre love. Loven er trådt i kraft d. 1. juli 2016. Der er tale om en forsøgsordning,
hvor der kan udbetales bonus til private virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni
2019 ansætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesam-
menført efter nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ord-
ningen reguleres af bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse.

14.62.12. IGU-bonus til private virksomheder (Lovbunden)
Kontoen er oprettet som led i Aftale af marts 2016 mellem regeringen (V) og arbejdsmar-

kedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af marts 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.

Aktivitetsoversigt
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal bonusser..................... - - - - - 1.205 1.205 705 - -

II. Ressourceforbrug
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - - 24,1 24,4 14,3 - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 8,9 14,5 11,6 6,3 3,3

10. IGU-bonus til private virksom-
 heder

Udgift ................................................... - - 8,9 14,5 11,6 6,3 3,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 8,9 14,5 11,6 6,3 3,3

10. IGU-bonus til private virksomheder
På kontoen afholdes udgifter til IGU-bonus til private virksomheder som led i Aftale mellem

regeringen (V) og arbejdsmarkedets parter om bedre rammer for at modtage og integrere flygt-
ninge af marts 2016.

Initiativet er udmøntet ved lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse. Loven
er trådt i kraft d. 1. juli 2016. Staten udbetaler en bonus til private virksomheder, som har ansat
en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb. Der er tale om en forsøgsordning, hvor
der kan udbetales bonus til virksomheder, der i perioden d. 1. juli 2016 til d. 30. juni 2019 an-
sætter en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse som flygtning eller familiesammenført efter
nærmere bestemte regler i udlændingeloven. Den nærmere administration af ordningen reguleres
af bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse.

Aktivitetsoversigt
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal bonusser..................... - - - - - 445 715 570 310 165

II. Ressourceforbrug
Statslige udgifter (mio. kr.) - - - - - 8,9 14,5 11,6 6,3 3,3
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14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering
Under aktivitetsområdet afholdes udgifter vedrørende særlige forebyggende indsatser i for-

bindelse med international rekruttering, herunder bevillinger afsat som led i de årlige satspulje-
satspuljeforhandlinger. Der kan bl.a. ydes støtte til integrationstiltag for personer i beskæftigel-
sesindsatsen samt støtte og rådgivning for au pairs.

14.63.01. Projekter for udenlandsk arbejdskraft (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter til projekter i virksomheder, der skal understøtte modtagelse og

fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og deres familier.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 1,8 1,0 - - - - -

10. Projekter for udenlandsk ar-
 bejdskraft

Udgift ................................................... 1,8 1,0 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ 1,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,6 1,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

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

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 Der er overførselsadgang fra § 14.63.01. Projekter for udenlandsk ar-
bejdskraft, § 14.63.02. Familiepakker - Integrationstilbud til arbejds-
kraft-indvandrere og deres familier og § 14.63.03. Støtte og rådgivning
til au pairs til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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10. Projekter for udenlandsk arbejdskraft
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-

listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international
rekruttering - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er der oprettet en pulje,
som virksomheder kan søge til nyskabende ideer til modtagelse og fastholdelse af nye uden-
landske medarbejdere. Der er afsat årligt 2,0 mio. kr. i 2015 og 2016.

Der kan bl.a. søges midler til nyskabende ideer inden for følgende områder:
Metoder til introduktion af nye medarbejdere, som sikrer forankring i virksomheden. Der skal

være tale om introduktion til virksomheden, det danske arbejdsmarked og det danske samfund,
som rækker ud over de konkrete arbejdsopgaver på virksomheden.

Fastholdelsesindsats på tværs af virksomheder, f.eks. HR-samarbejde om karriereplaner mv.,
der omfatter mere end én virksomhed, indsats for at få medfølgende ægtefæller eller internationale
studerende i job, faglige og sociale netværk mv. på tværs af virksomheder.

Udvikling af koncepter for jobrettet sprogundervisning på virksomheder.
Projekter i samarbejde mellem virksomheden og frivillige organisationer eller foreninger i

lokalsamfundet, som kan introducere udenlandske medarbejdere og deres familier til fritidstilbud
og kulturlivet.

Der kan endvidere afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informa-
tionsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende. De gode erfaringer fra initiativerne
opsamles og offentliggøres på vidensbanken www.Expatviden.dk.

14.63.02. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres
familie (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering er der afsat bevil-
ling til familiepakker. Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres
medfølgende familie får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt
falder til og bliver en del af samfundet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

10. Familiepakker - integrationstil-
bud til arbejdskraft-indvandrere
og deres familie
Udgift ................................................... -0,6 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,6 0,0 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-
ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.

http://www.Expatviden.dk
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,6
I alt .................................................................................................................................. 0,6

10. Familiepakker - integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familie
Som led i den daværende VK-regerings plan for international rekruttering, jf. Aftale mellem

den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en
jobplan af februar 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 6,0 mio. kr. i 2009 til familiepakker.
Familiepakkerne skal medvirke til, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende familie
får viden om og personlige kontakter i det danske samfund, så de hurtigt falder til og bliver en
del af samfundet. Det vil forbedre virksomhedernes muligheder for at rekruttere og fastholde
udenlandsk arbejdskraft. Som led i familiepakkerne tilbydes nyankomne udenlandske arbejdsta-
gere og deres medfølgende familie en informationspakke og et introduktionsforløb om det danske
samfund. Desuden gennemføres der forsøg i udvalgte kommuner, hvor familierne efter canadisk
forbillede kan få tilknyttet en vært, og hvor familier med mindreårige børn kan deltage i foræl-
dreinformation.

14.63.03. Støtte og rådgivning for au-pairs (tekstanm. 4 og 101) (Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-
2014 til Kirkernes Integrationstjeneste til en social indsats for au pairs.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen
for 2015 af november 2014 er indsatsen på finansloven for 2015 forlænget med 2,0 mio. kr. i
hvert af årene 2015 og 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 3,0 2,0 - - - - -
Indtægtsbevilling ......................................... 2,0 - - - - - -
10. Støtte og rådgivning for au pairs

Udgift ................................................... 3,0 2,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,8 2,0 - - - - -
Indtægt ................................................ 2,0 - - - - - -
34. Øvrige overførselsindtægter .......... 2,0 - - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis det

skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer
administrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.
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10. Støtte og rådgivning for au pairs
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-
2014 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) til en social indsats for au pairs.

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen
for 2015 af november 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,0 mio. kr.
i hvert af årene 2015 og 2016 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og FOA til videreførelse
af projektet om en helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark, herunder til au pairs, der er
eller bliver gravide under opholdet i Danmark.
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14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Re-
servationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 20,6 -12,5 3,1 3,1 4,1 5,1 6,1
10. National strategi mod tvangsæg-

teskaber og lignende undertryk-
 kelse

Udgift ................................................... 8,2 -2,2 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,0 -2,2 - - - - -

20. Dialog, medborgerskab og etnisk
 ligebehandling

Udgift ................................................... 5,1 -0,4 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,2 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,0 -0,4 - - - - -

30. Indsats i forhold til traumatisere-
 de flygtningefamilier

Udgift ................................................... 4,1 -1,0 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,0 -1,0 - - - - -

35. Indsats i forhold til flygtningefa-
milier med traumer
Udgift ................................................... - - - - 1,0 2,0 3,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - 1,0 0,5 1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - 1,5 2,0

40. Demokratisk medborgerskab og
 ligebehandling

Udgift ................................................... 0,5 -1,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 -1,1 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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50. Aktivt medborgerskab
Udgift ................................................... 2,9 -1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,9 -1,5 - - - - -

60. Øget oplysning om integration
 på udlændingeområdet

Udgift ................................................... 0,1 -2,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - -3,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

70. Styrkelse af indsatsen mod fami-
 lierelateret vold

Udgift ................................................... -0,1 -0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 -0,2 - - - - -

80. Indsats i forhold til personer der
har været udsat for tortur eller

 krigsoplevelser
Udgift ................................................... -0,2 -3,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,2 -3,3 - - - - -

90. Tilskud til særlige integrations-
 fremmende initiativer

Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 28,2
I alt .................................................................................................................................. 28,2

10. National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 7,0 mio. kr. i 2012 og 2013 og 5,0 mio. kr. årligt
i perioden 2014-2015 til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer
skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har kon-
takten til de unge.

20. Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til ini-
tiativer, der har til formål at fremme medborgerskab og etnisk ligebehandling og bekæmpe dis-
krimination.
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30. Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en
indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, herunder til en kortlægning af den eksi-
sterende indsats og pilotprojekter i udvalgte kommuner.

| 35. Indsats i forhold til flygtningefamilier med traumer
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
| 2017 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2019, 2,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 til at styrke
| kommunernes indsats for flygtningefamilier med traumer med henblik på at øge trivslen i fami-
| lierne som helhed for dermed at reducere risikoen for f.eks. sekundær traumatisering, social
| marginalisering, kriminalitet og anden risikofyldt adfærd.

40. Demokratisk medborgerskab og ligebehandling
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-
2013 vedrørende demokratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling. Initiativerne vedrø-
rende demokratisk medborgerskab tager udgangspunkt i forslagene fra regeringens tværministe-
rielle arbejdsgruppe for bedre integration og kan f.eks. omfatte dannelse af lokale foreningsse-
kretariater, folkeoplysning og medborgerskab på arbejdspladsen samt øget lokal sammenhængs-
kraft gennem demokratiambassadører. Initiativerne til fremme af ligebehandling skal bl.a. omfatte
en oplysningskampagne om rettigheder og muligheder for ofre for diskrimination og en indsats
mod diskrimination i nattelivet.

50. Aktivt medborgerskab
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 7,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-
2013 og 9,0 mio. kr. i 2014 til en pulje, der skal fremme aktivt medborgerskab for udsatte unge
nydanskere.

Puljens formål er at afprøve nye metoder til organisering af idræts- og fritidsaktiviteter, der
kan styrke udsatte unge nydanskeres medborgerskab. Initiativer der igangsættes under puljen
gennemføres i størst muligt omfang i samarbejde med eksisterende foreninger og organisationer.

Som led i satspuljeforhandlingerne blev det aftalt, at bl.a. Your Gam3 skal ydes tilskud under
denne bevilling.

Bevillingen udmøntes gennem en ansøgningspulje.

60. Øget oplysning om integration på udlændingeområdet
På kontoen afholdes udgifter til støtte for arbejdet med oplysningsaktiviteter, sociale og kul-

turelle aktiviteter mv., som kan fremme integrationen af nye borgere og etniske minoriteter i det
danske samfund. Bevillingen er på 3,1 mio. kr. fra og med 2018. Bevillingen forudsættes bl.a.
anvendt til informations- og undervisningsinitiativer, der kan styrke kendskabet til samfundets
grundlæggende værdier, blandt andet demokrati, personlig frihed, tros- og ytringsfrihed, foræl-
dreansvar, kønsligestilling, pligter og rettigheder for alle uanset køn, hudfarve, etnisk baggrund
og overbevisning i forbindelse med arbejde, samfundsforhold og hverdagsnormer. Det overord-
nede formål er at styrke det aktive og ligeværdige medborgerskab for nye borgere og etniske
minoriteter i Danmark.

Bevillingen anvendes bl.a. til projekter, som gennemføres direkte af Udlændinge- og Inte-
grationsministeriet.
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70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold
På kontoen afholdes udgifter til indsatsen mod familie- og æresrelateret vold, herunder

tvangsægteskaber og lignende blandt etniske minoriteter. Bevillingen på kontoen er finansieret
af satspuljemidler.

Formålet er dels at sikre den økonomiske støtte til allerede eksisterende rådgivnings- og op-
lysningsarbejde, dels at give støtte til oprettelsen af kriserådgivningsinstanser i de større pro-
vinsbyer samt til yderligere oplysningsarbejde og vidensindsamling mv. vedrørende familierela-
teret vold og tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter.

Rådgivningsarbejdet vil formentlig skulle organiseres inden for rammerne af selvejende in-
stitutioner, private organisationer og lignende. Rådgivningen skal fungere som et supplement til
de eksisterende krisecentre og andre tilbud, idet der i rådgivningsarbejdet skal være særlig eks-
pertise vedrørende problemstillinger, som er karakteristiske blandt etniske minoriteter.

Efter aftale med satspuljepartierne anvendes de resterende frigjorte midler over årene bl.a. til
fortsættelse af et Dialogkorps af unge mænd og unge kvinder vedrørende tvangsægteskaber og
lignende undertrykkelse samt til gennemførelse af en kampagne mod tvangsægteskaber og lig-
nende undertrykkelse.

80. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 6,1 mio. kr. årligt i perioden 2009-
2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. Formålet er at eta-
blere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som i forhold til ny-
danske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv. Af bevillingen
er der afsat 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 til Dansk Flygtningehjælp - Center for udsatte
flygtninge (CUF) med henblik på en videreførelse af CUF som et videns- og rådgivningscenter
om traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtninge og indvandrere. Af bevillingen er der
yderligere afsat 0,5 mio. kr. i 2009 til evaluering af initiativerne.

90. Tilskud til særlige integrationsfremmende initiativer
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2010-
2013 til hjælp til marginaliserede udlændinge. Indsatsen gennemføres af Kirkens Integrations
Tjeneste og omfatter bl.a. rådgivning og individuelle handlingsplaner.

14.69.02. Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbag-
grund (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 -1,5 - - - - -

10. Ekstra indsats til forebyggelse af
 æresrelaterede konflikter

Udgift ................................................... -0,1 -1,5 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 -1,5 - - - - -

20. Kurser om tvangsægteskaber ol.
Udgift ................................................... 2,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,1 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,5
I alt .................................................................................................................................. 1,5

10. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om
udmøntning af satspuljen for 2009 af oktober 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden
2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko for æresrelateret
vold, herunder tvangsægteskab samt til en rådgivnings- og informationsenhed, herunder et mæg-
lerkorps.

20. Kurser om tvangsægteskaber ol.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2011 af oktober 2010 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-
2014 til skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Kurserne mål-
rettes kommunale medarbejdere, så der sikres en professionel håndtering af indsatsen i forhold
til æresrelaterede konflikter.

BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)
På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med formidling af viden på integrationsområdet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 6,2 5,8 11,2 5,3 -

10. Formidling af viden
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

20. Mobilisering af opgør med un-
dertrykkelse og negativ social

 kontrol
 Udgift ................................................... - - 3,5 2,5 8,2 2,0 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 3,5 2,5 3,0 2,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - 5,2 - -

30. Systematisk videns- og doku-
 mentationsindsats
 Udgift ................................................... - - 2,7 3,3 3,0 3,3 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,7 3,3 3,0 3,3 -

10. Formidling af viden
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for
2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2008, 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2010 og
5,0 mio. kr. i 2011 til en opsøgende formidling af viden på integrationsområdet, således at viden
bringes tættere på brugerne i en let tilgængelig form. Af bevillingen er der afsat 0,5 mio. kr. i
2009 til at gennemføre en evaluering af indsatsen.

Der etableres en vidensportal, der skal give brugerne et overblik over eksisterende viden på
integrationsområdet, herunder vedrørende udsatte boligområder. Endvidere iværksættes et for-
pligtende netværkssamarbejde mellem videnscentre og brugere, der skal sikre, at der løbende sker
en erfaringsudveksling om og praktisk brug af viden om integration, herunder vedrørende udsatte
boligområder.

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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20. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ social kontrol
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 4,7 mio. kr. i 2017, 4,8
mio. kr. i 2018, 10,4 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020 til at sætte ind med oplysning og
holdningsbearbejdende tiltag i forhold til undertrykkende normer og handlinger. Blandt andet ved
at skabe dialog og debat om kønsroller, traditioner, rettigheder, ligestilling, ungdomsliv mv. med
henblik på at nedbryde kønsdiskriminerende og undertrykkende tendenser i særligt isolerede
miljøer, bl.a. i samarbejde med organisationer og aktører i civilsamfundet. Af rammen i 2017-
2020 afsættes i alt 16 mio. kr. til initiativer i Udlændinge- og Integrationsministeriet. De øvrige
8,3 mio. kr. vedrører ligestillingsområdet og henhører under § 6. Udenrigsministeriet.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter
og negativ social kontrol af oktober 2016.

30. Systematisk videns- og dokumentationsindsats
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,3 mio. kr. i 2017, 4,1
mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,2 mio. kr. i 2020 til at bidrage til at øge viden om
målgruppen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol med henblik på at målrette og
kvalificere kommende indsatser. Der skal blandt andet gennemføres en undersøgelse af opfattelser
af ligestilling og kønsroller særligt blandt etniske minoritetsmænd. Af rammen i 2017-2020 af-
sættes i alt 12,1 mio. kr. til initiativer i Udlændinge- og Integrationsministeriet. De øvrige 1,5
mio. kr. vedrører ligestillingsområdet og henhører under § 6. Udenrigsministeriet.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter
og negativ social kontrol af oktober 2016.

14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Sty-

relsen for International Rekruttering og Integration konverteres drifts-
midler til lønsum.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 4,7 1,7 8,1 3,1 8,6 6,7 -

10. Opkvalificering af kommuner
 mv.

Udgift ................................................... 4,7 1,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,7 1,7 - - - - -

20. Styrket kommunal indsats til fo-
rebyggelse af ekstremisme og

 radikalisering
 Udgift ................................................... - - 5,0 1,0 5,0 3,0 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 3,5 1,0 3,0 3,0 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 1,5 - 2,0 - -

30. Styrket forebyggelse af æresrela-
terede konflikter og negativ so-

 cial kontrol
 Udgift ................................................... - - 3,1 2,1 3,6 3,7 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 2,1 2,1 3,6 3,7 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,8
I alt .................................................................................................................................. 0,8

10. Opkvalificering af kommuner mv.
Som led i vedtagelsen af finansloven for 2013 er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2013

og 2,3 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til opkvalificering af den kommunale opgavevareta-
gelse på integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere
og en styrket vidensformidling og erfaringsudveksling. I 2013 skal der derudover udarbejdes en
vejledning til sundhedsscreening af nytilkomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som
flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.

20. Styrket kommunal indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Som led i Aftale mellem den regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,0 mio. kr. i 2017,
1,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 til at styrke den lokale indsats
baseret på et stærkere tværsektorielt samarbejde, ligesom kommunernes kompetencer til at
håndtere radikalisering styrkes.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstre-
misme og radikalisering af oktober 2016.
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30. Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,1 mio. kr. 2017, 2,1 mio.
kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i 2020 til at styrke fagfolks kompetencer i forhold
til at spotte børn, unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i
bl.a. muslimske miljøer.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter
og negativ social kontrol af oktober 2016.

14.69.05. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering
(tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 -5,8 - - - - -

10. Rollemodeller og forældrenet-
værk som metoder til at fore-
bygge ekstremisme og polarise-

 ring
Udgift ................................................... 0,9 -0,6 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 -0,6 - - - - -

20. Kortlægning af ekstremisme
Udgift ................................................... - -2,7 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

30. Øget sammenhængskraft
Udgift ................................................... -0,3 -3,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,1 - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 -3,1 - - - - -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
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40. Reserve til opfølgning på hand-
lingsplan om forebyggelse af

 ekstremistiske holdninger
Udgift ................................................... - 0,4 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 0,4 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,9
I alt .................................................................................................................................. 6,9

10. Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og pola-
risering

Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011 er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-15 til eta-
blering af rollemodelkorps til at modgå ekstremistisk og polariseret retorik samt videreførelse af
et mentorkorps og etablering af forældrenetværk.

20. Kortlægning af ekstremisme
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2012 af november 2011 er der på kontoen afsat 6,0 mio. kr. i 2012 til kortlægning af ekstremisme.

30. Øget sammenhængskraft
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for
2008 af marts 2008 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 til en pulje til at styrke
sociale og sproglige kompetencer, forældreansvar mv. blandt de mest ressourcesvage grupper af
nydanskere og til at styrke udviklingen af organisationskompetencer blandt nydanskere.

40. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger
Kontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og

radikalisering, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Ny Alliance
om finansloven for 2008 af marts 2008.

14.69.06. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde (tekstanm. 5 og 101) (Reser-
vationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til foreninger, lokalgrupper og andre frivillige, der bidrager til
integration af nydanskere i lokalmiljøet, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 1,8 7,0 9,0 9,0 6,0 6,0

10. Tilskud til det frivillige integra-
 tionsarbejde

Udgift ................................................... -0,1 -2,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 -2,2 - - - - -

20. Danmarks Idrætsforbund
Udgift ................................................... - 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,9 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0

30. Driftstilskud til Kirkernes Inte-
 grations Tjeneste

Udgift ................................................... - - 3,0 3,0 3,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 3,0 3,0 3,0 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

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

10. Tilskud til det frivillige integrationsarbejde
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ud-
møntning af satspuljen for 2010 af oktober 2009 er der afsat 20,5 mio. kr. i 2010, 23,5 mio. kr.
i 2011 og 25,5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2013 til forpligtigende samarbejde om videreførelse
af det frivillige integrationsarbejde. Bevillingen udmøntes gennem ansøgningspuljer. Ydermere
blev det som led i satspuljeforhandlingerne aftalt, at bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Kvinfo og
Get2Sport skal ydes tilskud under denne bevilling.

20. Danmarks Idrætsforbund
Som led i Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 4,0 mio. kr. årligt i 2016
og 2017 til midlertidig forankringsstøtte til Danmarks Idrætsforbunds projekt Get2sport.

| Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
| 2017 er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til videreførelse og udbredelse af pro-
| jektet.
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30. Driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 3,0 mio. kr. årligt i perioden
2017-2019 til driftstilskud til Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Organisationen medvirker
til en helhedsorienteret integration gennem gensidig brobygning mellem danskere og nydanskere.

14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 4,5 4,4 5,0 7,6 15,0 15,0 15,0

10. Styrket informationsindsats i
forhold til repatrieringsordnin-

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

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

20. Styrkelse af repatrieringsindsat-
 sen

Udgift ................................................... 3,3 3,4 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,3 3,4 3,4 4,9 4,9 4,9 4,9

30. Styrket informationsindsats om
 repatrieringsordningen

Udgift ................................................... 1,2 1,4 1,5 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,2 1,4 1,5 - - - -

40. Reserve til repatriering
Udgift ................................................... - - - - 5,0 5,0 5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - 4,9 4,9 4,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af initiativerne vil blive gennemført direkte af Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der overføres
midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-

national Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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50. Understøttelse af konkrete repa-
 trieringsprojekter

Udgift ................................................... - - - 2,6 5,0 5,0 5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 1,3 2,5 2,5 2,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 1,3 2,5 2,5 2,5

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,8
I alt .................................................................................................................................. 2,8

10. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen
På kontoen har der været afholdt udgifter til aktiviteter, hvorfra kommuner m.fl. kunne søge

om støtte til konkrete projekter, der understøtter repatriering. Det kan f.eks. være en mere offensiv
indsats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til repatriering,
herunder f.eks. besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet med henblik på at
sikre en holdbar repatriering.

20. Styrkelse af repatrieringsindsatsen
På kontoen afholdes udgifter til repatrieringsrettede projekter samt individuel rådgivning af

herboende udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.
Der kan inden for bevillingen afholdes udgifter til repatrieringsrettede aktiviteter for såvel per-
soner med opholdstilladelse som asylansøgere, der udrejser frivilligt.

§ 4. i repatrieringsloven, jf. LB nr. 369 af 6. april 2010, indebærer, at Udlændinge- og Inte-
grationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der
ønsker at repatriere. Udlændinge- og Integrationsministeriet har tillige ansvaret for den generelle
informationsindsats vedrørende repatriering. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan efter lo-
ven overlade udførelsen af disse opgaver til Dansk Flygtningehjælp eller en eller flere myndig-
heder, organisationer eller foreninger mv.

Den individuelle rådgivning i forbindelse med repatriering vil kunne bestå i informationer
om situationen i hjemlandet, konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark, eventuelle igang-
værende projekter på repatrieringsområdet, eventuelle bistands- og genopbygningsprojekter i
hjemlandet eller det tidligere opholdsland, muligheden for at deltage på rekognosceringsrejser til
og praktikophold i hjemlandet, muligheden for at medbringe pensioner mv.

Rådgivningsarbejdet vil skulle ske i samarbejde med kommunerne og skal være egnet til at
understøtte kommunernes repatrieringsindsats. Rådgivningsarbejdet varetages af Dansk Flygtnin-
gehjælp, som tildeles 3,4 mio. kr. årligt til arbejdet.

Herudover kan der iværksættes og ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme re-
patriering. Der kan i den forbindelse ydes støtte til projekter, der har til formål at fremme repa-
triering ved at yde hjælp til enkeltpersoner.

Inden for bevillingen kan der afholdes udgifter til initiativer og projekter, der iværksættes af
Udlændinge- og Integrationsministeriet, eller ydes til både offentlige myndigheder og private or-
ganisationer, enkeltpersoner mv. til udgifter, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af de
pågældende aktiviteter. Støtten kan enten gives på grundlag af en ansøgning eller inden for
rammerne af en samarbejdsaftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet.
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30. Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen
Som led i regeringens forslag om revision af repatrieringsloven blev der afsat 1,5 mio. kr.

årligt i perioden 2014-2017 til styrkelse af informationsindsatsen. Bevillingens formål er gen-
nemførelse af konkrete projekter, der bl.a. understøtter en informationsindsats målrettet grupper
af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande, som
hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

| 40. Reserve til repatriering
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
| 2017 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 med henblik på at understøtte udlæn-
| dinge i at vende tilbage til deres hjemland gennem igangsættelse af yderligere tiltag, der skal
| støtte frivillig hjemrejse. Midlerne kan f.eks. understøtte en styrket opsøgende vejledningsindsats.
| Reserven aftales og udmøntes i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2019.

| 50. Understøttelse af konkrete repatrieringsprojekter
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der afsat 2,6 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt herefter. Formålet med puljen
| er at understøtte den styrkede ordning om repatriering, herunder i form af rekognosceringsrejser
| til hjemlandet eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet samt informations- og rådgivningsindsat-
| ser om repatriering målrettet kommunale sagsbehandlere og repatrieringens love. Der skal fra
| puljen desuden etableres offensive informations- og rådgivningsindsatser om repatriering.

14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre al-
vorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Sty-

relsen for International Rekruttering og Integration konverteres drifts-
midler til lønsum.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 9,5 7,1 15,8 7,6 3,5 3,5 7,0
10. R.E.D.-Botilbud

Udgift ................................................... 0,3 7,1 7,0 - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 0,2 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,3 6,9 6,8 - - - -

20. Etablering af nyt botilbud
Udgift ................................................... 9,2 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 8,9 - - - - - -

30. Evaluering af nyt botilbud
Udgift ................................................... - - 0,1 - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 - - - -

40. Bedre hjælp til ofre for æresre-
laterede konflikter og negativ

 social kontrol
 Udgift ................................................... - - 8,7 7,6 3,5 3,5 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,9 3,5 2,5 3,5 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 7,8 4,1 1,0 - -

50. Reserve til social kontrol
 Udgift ................................................... - - - - - - 7,0

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,4
I alt .................................................................................................................................. 0,4

10. R.E.D.-Botilbud
Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis-

tisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2015 af november 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2015 og 7,0 mio. kr. i hvert af årene 2016 og
2017 til videreførelse samt en mindre kapacitetsudvidelse af det eksisterende R.E.D.-botilbud til
unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Botilbuddet giver beboerne den
fornødne sikkerhed, samt afklaring af de unges muligheder og ønsker i forhold til opnåelse af
større frihed, selvbestemmelse, ansvar og selvstændighed, herunder i relation til uddannelse, ar-
bejde, egen bolig og økonomi, med henblik på, at den unge kan opnå en selvstændig tilværelse.

20. Etablering af nyt botilbud
Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis-

tisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2015 af november 2014 er der afsat 9,2 mio. kr. i 2015 til en ansøgningspulje til etablering og
drift af et sikkert botilbud i Jylland til unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter.
Formålet med puljen er at etablere og drive et nyt sikkert botilbud i perioden 2015 til og med
2017 målrettet unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter. Botilbuddet skal kunne
tilbyde de unge den nødvendige sikkerhed, når de er truet af familien. Desuden skal et ophold
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på botilbuddet give den unge den fornødne støtte og rehabilitering til, at han eller hun kan opnå
afklaring af sin situation og etablere et selvstændigt liv med selvbestemmelse og deltagelse i
uddannelse, job, sociale netværk mv. Ansøgerkredsen er organisationer, der kan varetage driften
af den beskrevne opgave, herunder selvejende, kommunale eller statslige institutioner. Der vil
kun være én tilskudsmodtager.

30. Evaluering af nyt botilbud
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 november 2014 er der afsat 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017
til en evaluering af det nye botilbud i Jylland til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre
alvorlige æresrelaterede konflikter. Evalueringen igangsættes i løbet af det første år og skal følge
projektet i hele perioden. Evalueringen udmøntes via udbud.

40. Bedre hjælp til ofre for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 er der afsat 8,7 mio. kr. i 2017, 7,5
mio. kr. i 2018 og 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2020 til at sikre bedre hjælp til ofre for
æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Initiativet skal bidrage til, at unge og voksne
udsat for æresrelaterede konflikter får så ukompliceret en overgang fra ophold på et sikkert bo-
tilbud til en selvstændig tilværelse i egen bolig som muligt. Det omfatter bl.a. støtte til etablering
af udslusningsboliger og støtteforanstaltninger i forbindelse med udslusningsforløb.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse af æresrelaterede konflikter
og negativ social kontrol af oktober 2016.

| 50. Reserve til social kontrol
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Ra-
| dikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017
| er der afsat 7,0 mio. kr. i 2021 til opfølgning på resultaterne fra Den Nationale Handlingsplan
| om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som er en del af satspul-
| jeaftalen for 2017. Udmøntningen af reserven kan både gå til implementering af resultaterne fra
| handlingsplanen samt til igangsættelse af nye initiativer, der skal forebygge social kontrol.

14.69.09. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering (tekstanm. 5 og 101)
 (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 13,5 6,7 6,3 1,7 1,7 -

10. Ramme til styrket indsats til fo-
rebyggelse af radikalisering
Udgift ................................................... - 13,5 5,0 4,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,2 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 13,3 5,0 4,6 - - -

30. Forebyggelse af online radikali-
sering og bekæmpelse af ekstre-
mistisk propaganda rettet mod
børn og unge

 Udgift ................................................... - - 1,7 1,7 1,7 1,7 -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 1,2 1,2 1,2 1,2 -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

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

10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalisering
Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis-

tisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2015 af november 2014 er der afsat 18,2 mio. kr. i 2015, 6,3 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017
og 4,6 mio. kr. i 2018 til at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og
voksne, som er i risiko for radikalisering. Formålet med bevillingen er at forebygge, at borgere
bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og dermed risikerer at blive socialt
marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en sikkerhedstrussel.
Der er samlet afsat en økonomisk ramme på i alt 60,9 mio. kr. til indsatsen over fire år og 3,0
mio. kr. i permanent bevilling herefter. Af rammen i 2015-2018 afsættes 43,9 mio. kr. til den
sociale forebyggende indsats, og derudover afsættes 17 mio. kr. til udmøntning af initiativer inden
for exit-indsatser, indsatser over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske handlinger
samt PET's outreach-indsats. Den nærmere udmøntning aftales mellem satspuljepartierne, justits-
ministeren og udlændinge- og integrationsministeren og ses i sammenhæng med regeringens
lovforslag om ændring af pasloven og udlændingeloven.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny
praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for admini-
strationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,1 mio.
kr. i 2018. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018
af § 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Sty-
relsen for International Rekruttering og Integration konverteres drifts-
midler til lønsum.
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30. Forebyggelse af online radikalisering og bekæmpelse af ekstremistisk propaganda rettet
mod børn og unge

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-
ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 1,7 mio. kr. årligt i perioden
2017-2020 til at understøtte indsatsen med at svække ekstremisters appel og tiltrækningskraft på
nettet ved i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsaktører at ruste børn og
unge til at forholde sig kritisk over for propaganda og manipulation.

Initiativet indgår som en del af handlingsplanen om forebyggelse og bekæmpelse af ekstre-
misme og radikalisering af oktober 2016.

14.69.10. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 2,0 1,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

10. Styrket indsats til flygtninge- og
indvandrerkvinder længst fra ar-

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,7
I alt .................................................................................................................................. 0,7

10. Styrket indsats til flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet
Kontoen omfatter fortrinsvis udgifter til at styrke indsatsen over for de flygtninge- og ind-

vandrerkvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet. Der er tale om en forstærket indsats rettet mod
familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder uden uddannelse og med ingen eller
begrænset erhvervserfaring i forhold til det danske arbejdsmarked. Indsatsen kan f.eks. tilrette-
lægges som mentorordninger, der skal understøtte kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet,
selvforsørgelse og selvstændighed i det danske samfund. Der kan af bevillingen endvidere af-
holdes udgifter til centrale initiativer, herunder gennemførelsen af analyser, konferencer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales
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14.69.11. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.)

Efter aftale med satspuljepartierne i 2009 er der overført 11,0 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio.
kr. i 2010 fra andre bevillinger på området til projektet Mangfoldigt Foreningsdanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

10. Unge nydanskeres deltagelse i
idræts- og foreningslivet
Udgift ................................................... -0,3 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,3 0,0 - - - - -

10. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet
I 2009 er der efter aftale med satspuljepartierne tilført bevillingen 5,5 mio. kr. fra §

18.33.21.10. Den frivillige integrationsindsats og 5,5 mio. kr. fra § 18.33.20.10. Venskabsfamilier
og lektiehjælp.

14.69.13. Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der over-
føres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration.

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel til § § 14.21.01. Styrelsen for In-

ternational Rekruttering og Integration overføres driftsmidler til lønsum.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af initiativerne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.5 Der kan i forbindelse med overførsel af bevilling til § 14.21.01. Sty-

relsen for International Rekruttering og Integration konverteres drifts-
midler til lønsum.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 5,3 2,3 - - -

10. Den frivillige integrationsindsats
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

20. Den frivillige integrationsindsats
i foreningslivet og civilsamfun-

 det
Udgift ................................................... - - 5,3 2,3 - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - 0,1 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 5,2 2,3 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

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

10. Den frivillige integrationsindsats
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af satspuljen for 2007 af no-
vember 2006 er der afsat 9,0 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til en pulje til det frivillige
integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en forstærket indsats for
at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i det frivillige foreningsliv som
frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til formål at øge integration af børn og unge
med anden etnisk baggrund end dansk gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.

20. Den frivillige integrationsindsats i foreningslivet og civilsamfundet
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alli-

ance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,3 mio. kr. i 2017 og 2,3
mio. kr. i 2018 til at understøtte den frivillige integrationsindsats. Initiativet udmøntes som en
ansøgningspulje i 2017 og 2018.

14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)

Kontoen vedrører driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9 En del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I den forbindelse kan der
overføres midler til § 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 22,1 25,8 27,7 27,7 23,6 23,6 23,6

10. Dansk Flygtningehjælp - Center
for Udsatte Flygtninge
Udgift ................................................... 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,3 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

20. Frivillig integrationsarbejde -
 Dansk Flygtningehjælp

Udgift ................................................... 10,4 8,3 10,8 10,6 10,6 10,6 10,6
43. Interne statslige overførsels-

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

  investeringstilskud ......................... 10,4 7,9 10,8 10,6 10,6 10,6 10,6

30. Venner viser vej - Civilsamfun-
det deltager i integrationsindsat-

 sen
Udgift ................................................... - 4,5 4,0 4,1 - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 4,5 4,0 4,1 - - -

40. Etnisk ung - indsats mod æres-
 relaterede konflikter

Udgift ................................................... 5,9 7,0 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,9 7,0 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6

50. REM, Rådet for Etniske Minori-
 teter

Udgift ................................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

60. Fonden for Socialt Ansvar - By-
 delsmødrene

Udgift ................................................... 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

70. Frivillig integrationsarbejde -
Dansk Røde Kors
Udgift ................................................... 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,1
I alt .................................................................................................................................. 3,1

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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10. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge
Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialis-

tisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for
2015 af november 2014 er der afsat 1,1 mio. kr. om året fra 2015 og frem til et permanent
driftstilskud til Center for Udsatte Flygtninge i regi af Dansk Flygtningehjælp. Centeret er et
landsdækkende videns- og rådgivningscenter, som medvirker til at sikre, at der er den nødvendige
kvalificerede viden hos kommunerne til at arbejde med udsatte flygtninge med traumer og deres
familier.

20. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Flygtningehjælp
På kontoen afholdes udgifter til årligt driftstilskud til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende

frivillige integrationsarbejde på 10,4 mio. kr. Bevillingen er afsat som en permanent satspulje-
bevilling.

I forbindelse med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2017 blev der etableret en ny
praksis for administrationsomkostninger i satspuljen. Som følge af den nye praksis for admini-
strationsomkostninger i satspuljen er kontoen fra og med 2018 blevet nedjusteret med 0,4 mio.
kr. årligt. Beløbet vedrører administrationsbidrag og fremgår fra og med finansloven for 2018 af
§ 14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter.

30. Venner viser vej - Civilsamfundet deltager i integrationsindsatsen
Som led i Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 4,5 mio. kr. i 2016, 4,0
mio. kr. i 2017 og 4,0 mio. kr. i 2018 til Dansk Røde Kors. Bevillingen skal understøtte inte-
grationsindsatsen i civilsamfundet ved at understøtte initiativet Venner viser vej, som koordineres
af Dansk Røde Kors.

40. Etnisk ung - indsats mod æresrelaterede konflikter
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2014 af november
2013 er der fra 2014 årligt afsat 6,5 mio. kr. i permanent driftsstøtte til projektet Etnisk Ung til
styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskab og lignende undertrykkelse. Fra
og med 2018 vil satspuljeprojektet være permanent forankret hos den selvejende institution
RED-Safehouse. Bevillingen er afsat til Etnisk Ungs indsats mod æresrelaterede konflikter.
 Yderligere oplysninger kan findes på www.red-safehouse.dk.

50. REM, Rådet for Etniske Minoriteter
Kontoen er oprettet fra 2017 med en årlig bevilling på 0,6 mio. kr. til Rådet for Etniske

Minoriteter (REM). Udgifterne til REM afholdes af Styrelsen for International Rekruttering og
Integration (SIRI), som modtager de 0,6 mio. kr. via en intern statslig overførsel fra § 14.69.14.
Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren på in-
tegrationsområdet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.

Yderligere oplysninger kan findes på www.rem.dk.

60. Fonden for Socialt Ansvar - Bydelsmødrene
Der er afsat 1,7 mio. kr. årligt fra 2013 i varigt driftstilskud til Fonden for Socialt Ansvar,

jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2012 af november 2011. Bevillingen anvendes
til projektet bydelsmødre.

Yderligere oplysninger kan findes på www.socialtansvar.dk.

http://www.red-safehouse.dk
http://www.rem.dk
http://www.socialtansvar.dk
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70. Frivillig integrationsarbejde - Dansk Røde Kors
På kontoen afholdes udgifter til at udbetale årligt driftstilskud til Dansk Røde Kors' frivillige

integrationsarbejde på 3,0 mio. kr. Bevillingen er afsat som en permanent satspuljebevilling.

14.69.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.)

Kontoen er oprettet på finansloven for 2018 som følge af en omlægning af finanslovskontoen
§ 14.52.15. Tilskud til etablering af midlertidige boliger til flygtninge.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 63,9 75,8 - - - -

10. Tilskud til midlertidige boliger
Udgift ................................................... - 63,9 75,8 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 75,8 - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 63,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2017

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 11,1
I alt .................................................................................................................................. 11,1

10. Tilskud til midlertidige boliger
Som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere

flygtninge af 18. marts 2016 er der ved akt. 82 af 4. maj 2016 afsat 150 mio. kr. til tilskud til
etablering af midlertidige boliger målrettet flygtninge.

Puljen udmøntes med 150 mio. kr., der er fordelt med 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i
2017, som tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger
til flygtninge. Tilskuddet dækker op til 50 pct. af kommunernes etableringsudgifter. Støtten ydes
til nye projekter til etablering af midlertidige boliger ved køb, ombygning og lejeaftaler. Der ydes
ikke tilskud til løbende drift (varme, vedligeholdelse), inventar, grund og byggemodning.

Ved overtegning af puljen kan kommunen disponere det tildelte tilskud frit mellem de pro-
jekter, der var ansøgt tilskud til, dog således at tilskuddet til det enkelte projekt ikke kan overstige
50 pct. Med den afsatte pulje på 150 mio. kr. forventes der at kunne blive etableret 2.000 boliger
og midlertidige opholdssteder.

Tilskudspuljerne fordeles efter åben ansøgning fra kommunerne ud fra kriterier, der fastsættes
nærmere af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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| 14.69.16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet
| (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
| 2017 er der afsat 35,8 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,8 mio. kr.
| i 2021 til etablering af en bande task force, som skal støtte kommunerne med at arbejde syste-
| matisk og koordineret med forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 35,8 4,2 6,4 26,8

10. Etablering af bande task force
 Udgift ................................................... - - - 35,8 4,2 6,4 26,8

22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 5,0 3,4 5,6 6,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,8 0,8 0,8 0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - 30,0 - - 20,0

| 10. Etablering af bande task force
| Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det
| Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november
| 2017 er der afsat 35,8 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019, 6,4 mio. kr. i 2020 og 26,8 mio. kr.
| i 2021 til etablering af en bande task force, som skal støtte kommunerne med at arbejde syste-
| matisk og koordineret med forebyggelsen af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.
| Initiativet skal understøtte, at kommunerne stopper fødekæden til banderne gennem en målrettet
| indsats over for familierne. Der vil bl.a. være fokus på forebyggelse af vold i hjemmet, således
| at børn og unge i risiko for at blive rekrutteret til bandemiljøet kommer væk fra gaden og i stedet
| fokuserer på skolegang, fritidsjob og almindelige fritidsaktiviteter. Initiativet afholdes i samar-
| bejde med Socialstyrelsen, som modtager bevilling svarende til ét årsværk via en intern statslig
| overførsel.

| Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.11| Tilskud kan gives som tilsagn.
| BV 2.10.5| Der er adgang til at overføre midler til § 14.21.01. Styrelsen for Inter-
| national Rekruttering og Integration til gennemførelse af en del af ini-
| tiativerne, herunder 2/3 til lønsum.
| BV 2.10.5| Der er adgang til at overføre midler til § 15.11.30. Socialstyrelsen til
| gennemførelse af en del af initiativerne, herunder 2/3 til lønsum.
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Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

Under hovedområdet henhører bevillinger til ydelser og refusioner vedrørende indvandrere
mv.

14.71. Introduktionsprogram og danskuddannelse mv.

14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lov-
bunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 1.011,7 13,2 - - - - -

10. Kontanthjælp ifm. integrations-
programmet, gl. refusion
Udgift ................................................... 997,2 -5,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 997,2 -5,3 - - - - -

30. Integrationsydelse for øvrige, 30
pct. refusion (gl.)
Udgift ................................................... 3,2 2,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 3,2 2,2 - - - - -

40. Integrationsydelse i forbindelse
med integrationsprogrammet, 50
pct. refusion (gl.)
Udgift ................................................... 11,4 16,2 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 11,4 16,2 - - - - -

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktions-
forløbet (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægte-
fæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består
af danskuddannelse samt - hvis pågældende er berettiget til og ønsker det - beskæftigelsesrettede
tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Kommunerne har ansvaret for
introduktionsforløbet.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til aktive tilbud i introduktionsforløbet,
jf. § 14.71.02.10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet. Frem til 2018 yder staten endvidere
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50 pct. refusion af udgifterne til danskuddannelse i introduktionsforløbet. Refusionen er afskaffet
fra 2018 med vedtagelsen af lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse
til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse
til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygt-
ninge i en anden kommune mv.).

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under introduktionsforløbet og efter danskud-
dannelsesloven er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 379,9 333,6 338,5 1,4 1,4 1,4 1,4

10. Aktive tilbud under introduk-
 tionsforløbet

Udgift ................................................... 1,9 3,3 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1,9 3,3 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4

20. Arbejdsmarkedsrettet dansk
Udgift ................................................... 193,3 182,8 185,2 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 193,3 182,8 185,2 - - - -

30. Ordinær dansk for udlændinge
 under introduktionsforløbet

Udgift ................................................... 184,7 147,5 151,5 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 184,7 147,5 151,5 - - - -

10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet
Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au

pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der bl.a. består af beskæftigelsesrettede tilbud
efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Udlændinge, der har opholdstilladelse
på baggrund af studier, au pair-ophold mv., kan dog ikke gives beskæftigelsesrettede tilbud efter
loven.

Aktivitetsoversigt

20. Arbejdsmarkedsrettet dansk
Fra bevillingen kan der frem til 2018 afholdes statens udgifter til Arbejdsmarkedsrettet dan-

skuddannelse. Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse er ophørt som et selvstændigt tilbud som
led i vedtagelsen af lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne
udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en
anden kommune mv.).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) - - 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr.) - - 1,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0

III. Gns. enhedsomkostninger
Udgift pr. helårsperson (kr.) - - 2.192 5.091 5.786 5.782 3.711 3.704 3.704 3.704
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Aktivitetsoversigt

Kilde: UIM's Danskuddannelsesdatabase og DST.

30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet
Fra bevillingen kan der frem til 2018 afholdes statens udgifter til ordinær danskuddannelse i

introduktionsforløbet, jf. bemærkningerne under hovedkontoen.

Aktivitetsoversigt

Kilde: UIM's Danskuddannelsesdatabase og DST.

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationspro-
grammet (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have
tilbudt et integrationsprogram. Integrationsprogrammet har en varighed på et år med mulighed
for forlængelse i yderligere fire år og består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud
efter integrationsloven. Integrationsprogrammet skal i indhold og længde tilpasses den enkelte
udlændings forudsætninger og behov. Kommunerne har ansvaret for integrationsprogrammet.

Det er normalt kun udlændinge, som er fyldt 18 år, der skal have tilbudt et integrationspro-
gram. Mindreårige uledsagede flygtninge kan dog også få tilbudt et integrationsprogram, hvis de
vurderes at kunne få udbytte heraf.

Kommunerne skal give modtagere af integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse
med løntilskud. Udlændinge, der er i beskæftigelse og ikke modtager integrationsydelse, skal
alene have tilbud om danskuddannelse. Udlændinge, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke
modtager integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, har som udgangspunkt ret
til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre
den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.

Integrationsprogrammets indhold - herunder samspillet mellem programmets elementer -
fastlægges i en integrationskontrakt.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til integrationsprogrammet inden for
et rådighedsbeløb for udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens ka-
pitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2018 udgør rådig-
hedsbeløbet 36.774 kr. pr. helårsperson (2018-pl).

Rådighedsbeløbet reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter
satsreguleringsloven.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under integrationsprogrammet er omfattet af
den kommunale budgetgaranti.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal kursister (1.000) - - 17,1 29,7 32,6 32,2 - - - -

II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr.) - - 176,3 348,5 344,4 377,8 - - - -

III. Gns. enhedsomkostninger
1.000 kr. pr. kursist - - 10,3 11,7 11,7 11,7 - - - -

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal kursister (1.000) 40,0 40,7 28,0 22,6 15,6 17,6 - - - -

II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr.) 728,5 703,1 524,1 397,4 375,0 309,1 - - - -

III. Gns. enhedsomkostninger
1.000 kr. pr. kursist 18,2 17,2 18,7 17,5 17,5 17,5 - - - -



126 § 14.71.03.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 494,6 770,3 698,4 755,6 726,5 646,9 483,4

10. Aktive tilbud under integrations-
 programmet

Udgift ................................................... 142,1 264,5 189,9 250,7 241,3 210,9 135,8
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 142,1 264,5 189,9 250,7 241,3 210,9 135,8

20. Ordinær dansk for udlændinge
 under integrationsprogrammet

Udgift ................................................... 352,5 505,8 508,5 504,9 485,2 436,0 347,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 352,5 505,8 508,5 504,9 485,2 436,0 347,6

10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet
Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. In-

tegrationsprogrammet har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år
og består bl.a. af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven i form af vejledning og op-
kvalificering og virksomhedspraktik mv.

Aktivitetsoversigt

Kilde: Jobindsats.dk
Bemærkninger: Frem til 2014 indgik udgifterne på en samlet bevilling med aktive tilbud i introduktionsforløbet. Frem til
2016 indgik udgifter til løntilskud i integrationsprogrammet i udgifterne. 

20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet
Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal have tilbudt et integrationsprogram. In-

tegrationsprogrammet har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år
og består bl.a. af danskuddannelse, jf. integrationslovens § 21.

Aktivitetsoversigt

Kilde: UIM's Danskuddannelsesdatabase.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) 2.506 3.170 4.371 8.539 8.337 8.461 8.079 7.774 6.795 4.377

II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.) 146,7 148,4 201,1 355,7 489,0 387,4 501,6 482,7 422,0 271,7

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitlig udgift (kr.) 58.530 46.817 46.018 41.653 60.877 60.877 60.877 60.877 60.877 60.877

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal kursister (1.000) 10,2 11,8 15,1 22,9 27,9 29,5 28,6 27,5 24,7 19,7

II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr.) 387,0 405,0 525,0 808,0 966,0 1020,0 990,0 952,0 855,0 681,0

III. Gns. enhedsomkostninger
1.000 kr. pr. kursist 37,7 34,3 34,7 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3
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14.71.04. Resultattilskud (Lovbunden)
Resultattilskud ydes i henhold til integrationslovens kapitel 9 om finansiering og admini-

stration mv.
Som led i Aftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge mellem regeringen

(V) og KL af 18. marts 2016, jf. lov nr. 665 af 8. juni 2016, indgår, at resultattilskuddet for be-
skæftigelse og gennemført ordinær uddannelse forhøjes i de første tre år, samt at perioden, hvor
kommunerne kan modtage resultattilskuddene forlænges til 5 år.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 159,4 218,1 258,5 461,3 370,6 394,6 318,9

10. Resultattilskud
Udgift ................................................... 159,4 218,1 258,5 461,3 370,6 394,6 318,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 159,4 218,1 258,5 461,3 370,6 394,6 318,9

10. Resultattilskud
Staten yder et resultattilskud på 78.030 kr. (2018-pl) til en kommune, hvis en udlænding der

får tilbudt et integrationsprogram, inden for de første tre år af integrationsprogrammet kommer i
ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse.
Staten yder endvidere et resultattilskud på 52.020 kr. (2018-pl) til en kommune, hvis en udlæn-
ding der får tilbudt et integrationsprogram, inden for det 4. eller 5. år af integrationsprogrammet
kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende
uddannelse, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1 og 2. Resultattilskuddene for ordinær be-
skæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun komme til udbetaling, hvis den pågæl-
dende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er fortsat i uddannelsesforløbet i en
sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Staten yder endvidere et resultattilskud på 33.293 kr. (2018-pl) til en kommune, hvis en ud-
lænding inden for integrationsprogrammet indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første
prøvetermin herefter består prøven. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der
efter integrationsprogrammets udløb får forlænget uddannelsesretten efter § 2, stk. 5, i lov om
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og indstiller sig til prøve i dansk inden uddannel-
sestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter integrationsprogrammets udløb, og senest ved første
prøvetermin herefter består prøven, jf. integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4. Det er en be-
tingelse for udbetaling af resultattilskuddene, at den beståede prøve i dansk er på det niveau, der
er fastsat som mål i integrationskontrakten. Tilskuddene reguleres én gang årligt den 1. januar
med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.

Aktivitetsoversigt
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal resultattilskud (1.000) 3,7 3,6 3,3 4,9 7,1 9,4 12,0 9,2 10,2 8,0

II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.) 155,0 156,0 146,0 162,0 240,0 376,0 461,0 370,0 395,0 319,0

III. Gns. enhedsomkostninger
Bestået dansk (kr.) 38.329 38.329 38.329 38.329 38.329 33.293 33.293 33.293 33.293 33.293
Job/uddannelse år 1-3 (kr.) 51.102 51.102 51.102 51.102 51.102 78.030 78.030 78.030 78.030 78.030
Job/uddannelse år 4-5 (kr.) - - - - - 52.020 52.020 52.020 52.020 52.020
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14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte udlæn-

dinge, som får tilbudt et introduktionsprogram, til dækning af sociale merudgifter og generelle
udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 682,4 965,7 1.444,9 1.144,6 677,1 581,1 523,7

10. Grundtilskud
Udgift ................................................... 682,4 965,7 1.444,9 1.144,6 677,1 581,1 523,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 682,4 965,7 1.444,9 1.144,6 677,1 581,1 523,7

10. Grundtilskud
I de første 3 år af introduktionsforløbet yder staten et grundtilskud for flygtninge og fami-

liesammenførte, som får tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af so-
ciale merudgifter og generelle udgifter til integration af nyankomne i kommunerne.

Som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere
flygtninge af marts 2016 er grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
opjusteret i 2017 og 2018. I 2018 udgør grundtilskuddet 4.121 kr. pr. person pr. måned for
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. For familiesammenførte til andre udgør grund-
tilskuddet 2.747 kr. pr. person pr. måned.

Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om
en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

Bemærkninger: Der er for finanslovsåret og frem indregnet et skøn over, i hvilket omfang kommunerne hjemtager
grundtilskuddet.

14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde

mv. efter integrationsloven, jf. LB nr. 1094 af 10. oktober 2014.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000
personer.) ......................... 11,0 11,8 14,1 21,8 29,3 32,4 26,2 20,6 17,7 15,8

II. Ressourceforbrug
Statens udgifter (mio. kr.) 363,0 387,0 455,0 697,0 964,0 1474,0 1144,0 677,0 581,0 523,0

III. Gns. enhedsomkostninger
Grundtilskud pr. integrations-
måned (2018-pl).............. 2747 2747 2747 2747 2747 3789 3643 2747 2747 2747
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 91,9 85,4 105,8 80,3 57,3 46,7 41,1

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Udgift ................................................... 91,9 85,4 105,8 80,3 57,3 46,7 41,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 91,9 85,4 105,8 80,3 57,3 46,7 41,1

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Kommunerne kan efter §§ 35-39 i lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LB nr.

1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling mv.,
særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge, der er omfattet af den treårige
introduktionsperiode. Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet
forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i integra-
tionsprogrammet, jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter
til transport, værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægte-
fællen ikke selv har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber
og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 2.

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 2, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter
til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse
med deltagelse i integrationsprogrammet, udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og
mindre arbejdspladsindretninger.

Kontoen reguleres en gang årligt den 1. januar med generelt pris- og lønindeks efter lov om
en satsreguleringsprocent.

Aktivitetsoversigt

14.71.07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til reintegrationsbistand

efter § 10 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 af 7. oktober 2014 med senere ændringer. Loven
gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesam-
menførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler,
som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse.
Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere
i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er omfattet af aftalen om Den Europæiske
Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal integrationsmåneder
(1.000 mdr.)

155 141 174 266 447 393 331 259 223  201

II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.,
2018-pl)

49,0 69,6 81,7 188,8 173,7 217,2 160,6 114,6 93,4 82,2

Statslige udgifter (mio. kr.,
2018-pl)

24,5 34,8 40,9 94,4 86,9 108,6 80,3 57,3 46,7 41,1

III. Gns. enhedsomkostninger
Gennemsnitlig månedlig
ydelse (2018-pl) 316 494 481 725 539 519 486 442 419 410
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ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevæge-
lighed mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 29,1 33,2 37,4 42,7 45,9 48,8 51,5

10. Reintegrationsbistand
Udgift ................................................... 29,1 33,2 37,4 42,7 45,9 48,8 51,5
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
44. Tilskud til personer ....................... 29,1 33,2 37,4 42,1 45,3 48,2 50,9

Bemærkninger: Der overføres 0,6 mio. kr. årligt til § 14.71.09.20. Administrationsudgifter.

10. Reintegrationsbistand
Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende månedlig reintegrationsbistand i

fem år til udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes,
hvis en udlænding, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker
at vende tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.
Det er ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, at den pågældende opfylder betingelserne for
at modtage førtidspension eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstil-
stand eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet
eller det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan udlændingen
anmode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrations-
bistanden i den 5-årige periode. Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændin-
gereglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.020 kr.
pr. måned i fem år eller 816 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Bi-
standen fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vur-
dering af mulighederne for en vellykket integration.

Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand.
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 om tilskyndelse til frivillig hjem-
rejse justeres reintegrationsbistanden ved repatriering til visse lande. Formålet med aftalen er, at
motivere flere herboende udlændinge til at benytte muligheden for frivillig repatriering til deres
hjemland eller tidligere opholdsland.

Aktivitetsoversigt
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal måneder for reinte-
grationsydelse

7.356 8.507 8.988 9.640 10.728 11.575 12.338 13.024 13.642 14.197

Antal sager ultimo året
(alm. bistand) 613 709 749 803 894  965 1.028 1.085  1.137  1.183
Antal sager ultimo året
(supplerende bistand) 506 584 630 674 707 764 815 862 903 941
Bistand pr. måned (2018-
pl) 2.439 2.589 3.038 3.448 3.157 3.339 3.414 3.477 3.529 3.585

II. Ressourceforbrug
Samlede udgifter (mio.
kr., 2018-pl) 18,0 22,0 27,3 33,3 33,9 38,7 42,1 45,3 48,1 50,9
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14.71.08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering

efter §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 7. oktober 2014 med senere ændringer. Loven
gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesam-
menførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler,
som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse.
Loven gælder ikke for udlændinge, der er statsborgere i et andet nordisk land eller er statsborgere
i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Den Europæiske
Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions regler om visumfritagelse og om
ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevæge-
lighed mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 35,0 54,7 59,2 62,2 63,9 64,9 65,9

10. Hjælp til repatriering
Udgift ................................................... 35,0 54,7 59,2 62,2 63,9 64,9 65,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 35,0 54,7 59,2 62,2 63,9 64,9 65,9

10. Hjælp til repatriering
Udlændinge, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjem-

landet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis
udlændingen ikke selv har midler til repatriering. En udlænding kan kun modtage hjælp til repa-
triering én gang.

Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland
med 136.543 kr. (2018-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 41.643 kr. (2018-pl) pr. person,
der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til
hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele
på op til 2 m3 pr. person og udgifter på højst 15.808 kr. (2018-pl) til transport af udstyr, der er
nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet eller det tidligere op-
holdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter på højst 15.808 kr. (2018-pl) til køb
af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og
genopbygningen i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, samt udgifter på højest 20.416 kr.
(2018-pl) til transport af sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere udgifter til sy-
geforsikring i et år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis der ikke på anden måde er
etableret en sådan forsikring, udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst et års forbrug
og udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst et års forbrug eller til andre
hjælpemidler. Endelig omfatter hjælp til repatriering udgifter til boligudgifter i op til et år, der i
ganske særlige tilfælde kan ydes til familier, hvor et familiemedlem repatrierer forud for resten
af familien.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 om tilskyndelse til frivillig hjem-
rejse øges støtten til repatriering. Formålet med aftalen er, at motivere flere herboende udlændinge
til at benytte muligheden for frivillig repatriering til deres hjemland eller tidligere opholdsland.
Aftalen indebærer bl.a. øget støtte til repatriering gennem øget sygeforsikring ved repatriering til
lande med ringe eller ingen offentlige sundhedssystemer på op til 7.650 kr. pr. år (2018-pl) i op
til 4 år samt ved at indføre økonomisk støtte til skolegang i hjemlandet til familier med skolesø-
gende børn med op til i alt 24.480 kr. (2018-pl).

Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 153.000 kr. (2018-pl)
pr. udlænding i 2018.
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De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med
satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det er antaget, at 400 personer
repatrierer årligt.

| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af de-
| cember 2017 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til styr-
| kelse af repatrieringsordningen med henblik på at gøre det mere attraktivt for udlændinge at flytte
| til hjemlandet.

Aktivitetsoversigt

14.71.09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter til dækning af Udbetaling Danmarks omkostninger forbundet

med administration og udbetaling af reintegrationsbistand.

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

20. Administrationsudgifter
Udgift ................................................... - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
Indtægt ................................................ - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ - - - 0,6 0,6 0,6 0,6
Bemærkninger: Der overføres 0,6 mio. kr. årligt fra § 14.7 1.07.10. Reintegrationsbistand .

20. Administrationsudgifter
Udbetaling Danmark forestår administrationen af reintegrationsbistand som følge af Lov nr.

494 af 21. maj 2013. Udbetalingerne sker i henhold til repatrieringsloven, jf. LB nr. 1099 af 7.
oktober 2014.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal repatrierede 476 393 320 323 302 400 400 400 400 400
Udgift pr. repatrieret (2018-
pl) 164.963 160.874 189.061 114.315 184.722 133.008 153.000 155.550 157.998 160.548

II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.,
2018-pl) 78,5 63,2 60,5 36,9 55,8 53,2 61,2 62,2 63,2 64,3

Statslige udgifter (mio. kr.,
2018-pl) 78,5 63,2 60,5 36,9 55,8 53,2 61,2 62,2 63,2 64,3
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14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 215,6 - - - - -

10. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 80 pct. refusion
Udgift ................................................... - 0,5 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 0,5 - - - - -

20. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 40 pct. refusion
Udgift ................................................... - 7,7 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 7,7 - - - - -

30. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 30 pct. refusion
Udgift ................................................... - 80,3 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 80,3 - - - - -

40. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 20 pct. refusion
Udgift ................................................... - 127,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 127,0 - - - - -

Bemærkninger: For historiske oplysninger om kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet henvises til § 14.71.01.10.
Kontanthjælp ifm. I ntegrationsprogrammet og jobrefusion. 

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.71.11. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet (Lovbun-
den)

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal i henhold til integrationsloven have tilbudt
et integrationsprogram. Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, er efter reglerne i lov
om aktiv socialpolitik kapitel 4 berettigede til at modtage forsørgelse. Udlændinge, der er i stand
til at klare sig selv, eventuelt ved hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke integrations-
ydelse i henhold til § 2 i lov om aktiv socialpolitik. Satserne for integrationsydelse er fastsat i lov
om aktiv socialpolitik, § 22.

Staten refunderer kommunernes udgifter til integrationsydelse afhængigt af den enkelte mod-
tagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26,
30 pct. fra uge 27 til 52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.
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Kommunernes samlede nettoudgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrationspro-
grammet er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede
reguleringsprocent i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det
Konservative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 370,8 507,4 410,4 323,9 301,1 287,0

10. Integrationsydelse i forbindelse
 med integrationsprogrammet

med 80 pct. refusion
Udgift ................................................... - 56,9 55,1 34,5 27,1 25,3 24,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 56,9 55,1 34,5 27,1 25,3 24,1

20. Integrationsydelse i forbindelse
 med integrationsprogrammet

med 40 pct. refusion
Udgift ................................................... - 124,3 113,7 75,5 59,6 55,4 52,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 124,3 113,7 75,5 59,6 55,4 52,7

30. Integrationsydelse i forbindelse
 med integrationsprogrammet

med 30 pct. refusion
Udgift ................................................... - 74,8 75,0 88,1 69,6 64,6 61,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 74,8 75,0 88,1 69,6 64,6 61,6

40. Integrationsydelse i forbindelse
 med integrationsprogrammet

med 20 pct. refusion
Udgift ................................................... - 114,9 263,6 212,3 167,6 155,8 148,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 114,9 263,6 212,3 167,6 155,8 148,6

10. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 80 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet med 80 pct. refusion.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,7 mio. kr. i 2018, 1,3 mio.
| kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 som følge af reduktion af integrations-
| ydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale mellem
| regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
| Kontoen er endvidere nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. i 2019, 0,7 mio. kr. i
| 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk
| Redegørelse i december 2017.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner| -| -| -| -| 751| 792| 464| 371| 346| 328
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| 71,1| 69,7| 43| 34| 32| 30
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydel-
| se (kr., 2018-pl)| -| -| -| -| 7.895| 7.337| 7.118| 6.899| 6.899| 6.899
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20. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 40 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet med 40 pct. refusion.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,7 mio. kr. i 2018, 2,7 mio.
| kr. i 2019, 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i 2021 som følge af reduktion af integrationsydelsen
| med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale mellem rege-
| ringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
| Kontoen er endvidere nedjusteret med 0,9 mio. kr. i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i
| 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk
| Redegørelse i december 2017.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

30. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 30 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet med 30 pct. refusion.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2018, 3,1
| mio. kr. i 2019, 2,9 mio. kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021 som følge af reduktion af integra-
| tionsydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale
| mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
| Kontoen er endvidere nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr.
| i 2020 og 1,6 mio. kr. i 2021 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk
| Redegørelse i december 2017.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet med 20 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse i forbindelse med integrations-

programmet med 20 pct. refusion.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 4,8 mio. kr. i 2018, 7,6
| mio. kr. i 2019, 7,0 mio. kr. i 2020 og 6,6 mio. kr. i 2021 som følge af reduktion af integra-
| tionsydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale
| mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
| Kontoen er endvidere nedjusteret med 2,5 mio. kr. i 2018, 4,4 mio. kr. i 2019, 4,1 mio. kr.
| i 2020 og 3,9 mio. kr. i 2021 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk
| Redegørelse i december 2017.

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner| -| -| -| -| 3.280| 3.270| 2.030| 1.634| 1.513| 1.435
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| 310,8| 287,9| 189| 149| 138| 132
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydel-
| se (kr., 2018-pl)| -| -| -| -| 7.895| 7.337| 7.118| 6.899| 6.899| 6.899

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner| -| -| -| -| 2.632| 2.876| 3.157| 2.542| 2.355| 2.236
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| 249,3| 253,3| 294| 232| 215| 205
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydel-
| se (kr., 2018-pl)| -| -| -| -| 7.895| 7.337| 7.118| 6.899| 6.899| 6.899
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| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: For tidligere år henvises til § 14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse.

14.71.12. Integrationsydelse for øvrige (Lovbunden)
Af kontoen afholdes statens udgifter til integrationsydelse til personer, der ikke deltager i in-

tegrationsprogrammet i henhold til integrationslovens kapitel 4. Det gælder øvrige personer, der
ikke opfylder opholdskravet om ophold i Riget i 7 af de foregående 8 år, og som i øvrigt opfylder
kravene for at modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Staten refunderer kommunernes udgifter til integrationsydelse afhængigt af den enkelte mod-
tagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26,
30 pct. fra uge 27 til 52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogram-
met er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede regu-
leringsprocent i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Kon-
servative Folkeparti om en skattereform af juni 2012.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 81,3 197,2 113,7 90,2 84,0 80,1

10. Integrationsydelse for øvrige
med 80 pct. refusion
Udgift ................................................... - 10,6 11,1 7,9 6,2 5,8 5,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 10,6 11,1 7,9 6,2 5,8 5,6

20. Integrationsydelse for øvrige
med 40 pct. refusion
Udgift ................................................... - 15,2 27,8 14,9 11,7 11,0 10,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 15,2 27,8 14,9 11,7 11,0 10,4

30. Integrationsydelse for øvrige
med 30 pct. refusion
Udgift ................................................... - 7,3 20,9 9,6 7,7 7,1 6,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 7,3 20,9 9,6 7,7 7,1 6,7

40. Integrationsydelse for øvrige
med 20 pct. refusion
Udgift ................................................... - 48,1 137,4 81,3 64,6 60,1 57,4
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 48,1 137,4 81,3 64,6 60,1 57,4

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner| -| -| -| -| 6.064| 1.318| 11.414| 9.185| 8.519| 8.092
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| 574,5| 1.335,1| 1.062| 838| 779| 743
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydel-
| se (kr., 2018-pl)| -| -| -| -| 7.895| 7.337| 7.118| 6.899| 6.899| 6.899
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10. Integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 80 pct. refusion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,3
| mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 som følge af reduktion af integrationsydelsen med 3 pct. samt
| afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
| Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
| Kontoen er endvidere nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i
| 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk
| Redegørelse i december 2017.

| Aktivitetsoversigt

20. Integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 40 pct. refusion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2018, 0,6 mio.
| kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 som følge af reduktion af integrations-
| ydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale mellem
| regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
| Kontoen er endvidere nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. årligt i 2019-21 som
| følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2017.

| Aktivitetsoversigt

30. Integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 30 pct. refusion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,3 mio. kr. årligt i perioden
| 2018-2021 som følge af reduktion af integrationsydelsen med 3 pct. samt afskaffelse af dansk-
| tillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere
| år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
| Kontoen er endvidere nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt i 2019-21 som
| følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2017.

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner| -| -| -| -| 147| 161| 106| 85| 80| 76
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| 13,3| 14,2| 10| 8| 7| 7
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydel-
| se (kr., 2018-pl)| -| -| -| -| 7.532| 7.337| 7.118| 6.899| 6.899| 6.899

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner| -| -| -| -| 420| 805| 401| 320| 301| 284
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| 38,0| 70,9| 37| 29| 28| 26
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydel-
| se (kr., 2018-pl)| -| -| -| -| 7.532| 7.337| 7.118| 6.899| 6.899| 6.899
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| Aktivitetsoversigt

40. Integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til integrationsydelse for øvrige med 20 pct. refusion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,8 mio. kr. i 2018, 2,5 mio.
| kr. i 2019, 2,2 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 som følge af reduktion af integrationsydelsen
| med 3 pct. samt afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus, jf. Aftale mellem rege-
| ringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017.
| Kontoen er endvidere nedjusteret med 1,0 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. i
| 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk
| Redegørelse i december 2017.

| Aktivitetsoversigt

14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)
Beskæftigelsesministeriet administrerer på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet

et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Udlændinge- og Integrationsministeriets
område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der
er omfattet af refusionssystemet. Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende pe-
rioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem
den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om re-
form af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. For disse udgifter
er berigtigelser en integreret del af det nye refusionssystem, hvor der sker en løbende genbereg-
ning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti. Eventuelle berigtigelser optages
på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 18,9 - - - - -

10. Berigtigelser vedrørende refu-
 sion

Udgift ................................................... - 18,9 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 18,9 - - - - -

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner| -| -| -| -| 269| 805| 344| 281| 259| 244
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| 24,3| 70,9| 32| 26| 24| 22
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydel-
| se (kr., 2018-pl)| -| -| -| -| 7.532| 7.337| 7.118| 6.899| 6.899| 6.899

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner| -| -| -| -| 2.661| 7.904| 4.373| 3.540| 3.287| 3.125
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| 240,5| 695,9| 407| 323| 301| 287
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydel-
| se (kr., 2018-pl)| -| -| -| -| 7.532| 7.337| 7.118| 6.899| 6.899| 6.899
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10. Berigtigelser vedrørende refusion
Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen. 

14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til udbetaling af resultattilskud til kommunerne i forbindelse

med repatriering af udlændinge.

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

10. Resultattilskud
Udgift ................................................... - - - 10,2 10,2 10,2 10,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 10,2 10,2 10,2 10,2

10. Resultattilskud
Som led i Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 om tilskyndelse til frivillig hjem-
rejse genindføres resultattilskuddet til kommunerne. Resultatskuddet til kommunerne på 25.500
kr. (2018-pl) for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer, har til formål at styrke
kommunernes fokus på repatriering.

Aktivitetsoversigt

| 14.71.15. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet (Lovbunden)
| Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
| På kontoen afholdes udgifter forbundet med danskbonus til selvforsørgede i integrationspro-
| grammet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni
| 2017.

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

10. Danskbonus til selvforsørgede i
 integrationsprogrammet

Udgift ................................................... - - - 3,7 7,3 7,3 7,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - - 3,7 7,3 7,3 7,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I. Aktivitet
Antal repatrierede - - - - - 200 400 400 400 400
Udgift pr. repatrieret (1.000
kr. 2018-pl) - - - - - 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.,
2018-pl) - - - - - 5,1 10,2 10,2 10,2 10,2
Statslige udgifter (mio. kr.,
2018-pl) - - - - - 5,1 10,2 10,2 10,2 10,2
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| 10. Danskbonus til selvforsørgede i integrationsprogrammet
| Som led i Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af
| juni 2017 er der afsat 3,7 mio. kr. i 2018 og 7,3 mio. kr. årligt i 2019 og frem til en danskbonus
| til udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke modtager integrationsydelse.
| Der indføres en skattefri danskbonus på 6.120 kr. (2018-pl) med hjemmel i integrationsloven
| til udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke modtager integrationsydelse.
| Danskbonus efter integrationsloven kan udbetales efter samme kriterier som den tidsbegrænsede
| danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik til personer, der modtager integrationsydelse, dvs.
| efter bestået prøve i Dansk 2, alternativt en prøve på tilsvarende eller højere niveau.

| Aktivitetsoversigt

14.72. Modtagelse og integration af flygtninge mv.
På aktivitetsområdet afholdes udgifter til initiativer vedrørende modtagelse og integration af

flygtninge.

14.72.01. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering (Lovbunden)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 28,7 49,5 - - - -

10. Refusion af udgifter til midlerti-
 dig indkvartering

Udgift ................................................... - 28,7 49,5 - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 28,7 49,5 - - - -

10. Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.72.02. Kommunal beskæftigelsesbonus (Lovbunden)
Fra kontoen afholdes statens udgifter til midlertidig kommunal beskæftigelsesbonus i 2017

og 2018.
Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at

modtage og integrere flygtninge af marts 2016, jf. lov nr. 665 af 8. juni 2016 om ændring af in-
tegrationsloven og forskellige andre love.

| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020| 2021

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner| -| -| -| -| -| -| 600| 1.200| 1.200| 1.200
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| -| -| -| -| -| -| 3,7| 7,3| 7,3| 7,3
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydelse
| (kr., 2018-pl)| -| -| -| -| -| -| 6.120| 6.120| 6.120| 6.120
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 41,5 61,9 - - -

10. Kommunal beskæftigelsesbonus
Udgift ................................................... - - 41,5 61,9 - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - - 41,5 61,9 - - -

10. Kommunal beskæftigelsesbonus
Kontoen vedrører udgifter til refusion af udgifter til midlertidig kommunal beskæftigelses-

bonus på 41,5 mio. kr. i 2017 og 60,7 mio. kr. i 2018.
Staten yder i 2017 og 2018 til den enkelte kommune et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra

flygtning og familiesammenført til en flygtning, der er kommet i ordinær beskæftigelse. Udlæn-
dinge- og integrationsministeren fastsætter regler om beregning og udbetaling af tilskuddet.

14.72.03. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse (Lovbun-
den)

Fra kontoen afholdes statens udgifter til uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med integra-
tionsgrunddannelsen.

Kontoen er oprettet som led i Trepartsaftalen mellem regeringen (V) og arbejdsmarkedets
parter af 17. marts 2016, jf. lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - 0,0 10,3 19,3 14,8 4,2 -

10. Refusion af kommunernes udgif-
ter til uddannelsesgodtgørelse

 Udgift ................................................... - 0,0 10,3 19,3 14,8 4,2 -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 0,0 10,3 19,3 14,8 4,2 -

10. Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse
Kontoen vedrører udgifter til uddannelsesgodtgørelse - herunder befordringsgodtgørelse i

forbindelse med integrationsgrunddannelsen. I de perioder af integrationsgrunduddannelsesforlø-
bet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager udlændingen en godt-
gørelse.

I 2018 udgør godtgørelsen for en måneds undervisning 12.504 kr. for personer, der forsørger
eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag, 8.751 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet
og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbe-
taling af børnebidrag samt 6.253 kr. for andre personer.

Godtgørelsen reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov
om en satsreguleringsprocent.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2001. Bortset fra justeringer i

kontohenvisninger er tekstanmærkningen uændret.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tilbagebetalte tilskud i henhold til gældende tilba-

gebetalingsbestemmelser kan genanvendes under ordningerne.
Tekstanmærkningen giver Udlændinge- og Integrationsministeriet mulighed for at indgå fler-

årige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks.
kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattede og
langsigtede opgaver.

Ad tekstanmærkning nr. 4.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2007.
Tekstanmærkningen giver institutionerne mv. mulighed for at indgå aftaler om anskaffelse af

udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Behovet herfor
opstår f.eks. ved køb af specialapparatur, som indebærer, at leverandøren anvender tid til pro-
jektering og konstruktion. Samtidig er der behov for, at institutionerne delvis kan forudbetale for
leverancen, primært ved leverandørens anskaffelser af materialer mv. fra underleverandører.

Ad tekstanmærkning nr. 5.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2008.
Tekstanmærkningen giver udlændinge- og integrationsministeren mulighed for at indgå fler-

årige forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks.
kontrakter, er ofte en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og
langsigtede opgaver.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til tekstan-
| mærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 8.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2004.
Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til at stille kaution for en eventuel

kassekredit, som Dansk Røde Kors, Asylafdelingen måtte have behov for at oprette til sikring af
løbende likviditet. Endvidere giver tekstanmærkningen mulighed for, at Udlændingestyrelsen kan
påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Dansk Røde Kors, Asylafde-
lingen. Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Dansk Røde Kors, Asylafdelingen er en selv-
stændig og isoleret økonomisk enhed under Dansk Røde Kors, der alene modtager indtægter og
afholder udgifter knyttet til opgaven med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

Ad tekstanmærkning nr. 9.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2017.
Tekstanmærkningen giver Udlændingestyrelsen adgang til i særlige situationer at kompensere

indkvarteringsoperatører på børneasylcentre kortvarigt ved et lavt belæg i forbindelse med frem-
tidige betydelige aktivitetsændringer, herunder ved åbning og lukning af asylcentre. Behovet for
kompensation skal vurderes i forhold til indkvarteringsoperatørens samlede driftsøkonomi.
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Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1997.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt,

at kunne udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til
medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de pågældende om-
kostninger.

Baggrunden for tekstanmærkningen er, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har behov
for at kunne udbetale de pågældende ydelser til f.eks. medlemmer af ad hoc udvalg mv. i mini-
steriet.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen bemyndiger udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler

om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling
af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt
tilsyn og kontrol. Udlændinge- og integrationsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om
ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genan-
vendelse af tilbagebetalte tilskud. Tekstanmærkningen er indføjet som opfølgning på anbefaling
fra Rigsrevisionen i beretning nr. 3/02 Beretning om satsreguleringspuljen.

Tekstanmærkningen giver udlændinge- og integrationsministeren bemyndigelse til at fastsætte
regler for administrationen af de mindre tilskudsordninger. Formålet er at sikre en klar hjemmel
for Udlændinge- og Integrationsministeriet til at fastsætte sådanne regler.

| I forbindelse med ændringsforslagene er der tilføjet yderligere kontohenvisninger til tekstan-
| mærkningen.

Ad tekstanmærkning nr. 107.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 2004.
Tekstanmærkningen indebærer en præcisering af udmøntningen af underholdsforpligtigelsen

i forhold til asylansøgere m.fl. i de tilfælde, hvor udmøntningen sker i form af udlevering af na-
turalieydelser i stedet for eller som supplement til udbetaling af kontante ydelser.
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