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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 13.126,9 13.126,9 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 6.927,9 6.927,9 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 2.948,8 2.948,8 -
Indtægtsbudget ....................................................................... -105,0 105,0 -

Reserver mv. ............................................................................................. 20.159,8 -
35.11. Reserver mv. ................................................................................... 9.067,7 -
35.12. Momsrefusion ................................................................................. 11.092,1 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... 20.159,8 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 20.159,8 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 20.159,8 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ................................... 1.586,6 -
02. Forskningsreserve ................................................................... - -
04. Satsreguleringspulje ................................................................ - -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud

mv. ........................................................................................... 1.000,0 -
10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 0,2 -
11. Reserve til cybersikkerhed ..................................................... 25,0 -
15. Pulje til retsområdet i Grønland ............................................. 10,0 -
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..................................... - -
19. Regeringsreserve ..................................................................... 256,0 -
21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksæt-

terinitiativer ............................................................................. 483,0 -
22. Reserve Statens Serum Institut ............................................... - -
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23. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægts-
budgettet .................................................................................. 105,0 -

26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationa-
le operationer .......................................................................... 17,4 -

28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem
til det samlede beredskab mv. ................................................ 6,2 -

29. Reserve til facility management ............................................. 8,0 -
31. Reserve til udvidelse af landevejsprincippet - billigere ø-fær-

ger ............................................................................................ - -
32. Effektivisering af det statslige indkøb ................................... -99,6 -
33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet ........................ 70,0 -
36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopga-

ven ........................................................................................... 14,4 -
37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i

landbruget ................................................................................ - -
38. Sikkerhedspulje ....................................................................... 100,0 -
39. Reserve til JobReform fase 2 ................................................. 2.979,1 -
43. Reserve til politiskole i det vestlige Danmark ...................... 50,0 -
44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. 95,0 -
45. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksom-

hed ........................................................................................... 7,5 -
47. Reserve til EU-bidrag ............................................................. 1.284,0 -
48. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af danskere i

EU ........................................................................................... -8,6 -
49. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten .......... -10,2 -
50. Reserve til Skatteministeriet ................................................... 186,2 -
51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig, er-

hvervs- og iværksætterinitiativer, JobReform II, mv. ........... 27,5 -
52. Reserve til nyt forsvarsforlig .................................................. 800,0 -
53. Reserve til huslejenedsættelse sfa. reform af SEA-ordningen - -
57. Reserve til reform af det forberedende uddannelsesområde . - -
58. Budgetvirkninger af aftale om flere år på arbejdsmarkedet

under det statslige delloft for drift ......................................... 15,0 -
62. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for

person- og varebiler ................................................................ - -
64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring ............ - -
65. Reserve til økologisk arealtilskud .......................................... 50,0 -
66. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor

der ikke er døgnbemanding .................................................... 10,0 -

35.12. Momsrefusion
01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift ................................ 8.143,3 -
02. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, anlæg .............................. 2.948,8 -
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§ 35. 7

Paragraffens budgetter er opdelt på en række reserve- og budgetreguleringsposter, som det
på budgetlægningstidspunktet ikke er muligt at indbudgettere på de enkelte ministerområder.
Endvidere opføres en momsreserve til efterfølgende refusion af statsinstitutionernes udgifter til
ikke-fradragsberettiget købsmoms.

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 7.264,7 7.372,2 11.031,9 13.126,9 15.974,8 14.980,2 16.272,8
Udgift ......................................................... 7.264,7 7.372,2 11.031,9 13.126,9 15.974,8 14.980,2 16.272,8

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 7.264,7 7.372,2 11.031,9 13.126,9 15.974,8 14.980,2 16.272,8
35.11. Reserver mv. ................................. - - 3.102,7 4.983,6 7.831,5 6.836,9 8.129,5
35.12. Momsrefusion ................................ 7.264,7 7.372,2 7.929,2 8.143,3 8.143,3 8.143,3 8.143,3

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... 2.765,2 2.532,6 5.024,5 6.927,9 6.407,7 6.420,5 6.431,8
Udgift ......................................................... 2.765,2 2.532,6 5.024,5 6.927,9 6.407,7 6.420,5 6.431,8

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. 2.765,2 2.532,6 5.024,5 6.927,9 6.407,7 6.420,5 6.431,8
35.11. Reserver mv. ................................. - - 2.153,2 3.979,1 3.458,9 3.471,7 3.483,0
35.12. Momsrefusion ................................ 2.765,2 2.532,6 2.871,3 2.948,8 2.948,8 2.948,8 2.948,8

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... - - - -105,0 -105,0 195,0 195,0
Udgift ......................................................... - - - 105,0 105,0 -195,0 -195,0

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................. - - - -105,0 -105,0 195,0 195,0
35.11. Reserver mv. ................................. - - - -105,0 -105,0 195,0 195,0

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

Bevilling i alt ............................................. 10.029,9 9.904,8 16.056,4 20.159,8 22.487,5 21.205,7 22.509,6

Aktivitet i alt .............................................. 10.029,9 9.904,8 16.056,4 20.159,8 22.487,5 21.205,7 22.509,6
Udgift ..................................................... 10.029,9 9.904,8 16.056,4 20.159,8 22.487,5 21.205,7 22.509,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................... 10.029,9 9.904,8 16.056,4 20.159,8 22.487,5 21.205,7 22.509,6
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.500,0 1.586,6 2.038,8 1.710,7 1.676,4

10. Merudgifter ved nye bevillings-
 forslag

Udgift ................................................... - - 1.500,0 1.586,6 2.038,8 1.710,7 1.676,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 1.500,0 1.586,6 2.038,8 1.710,7 1.676,4

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

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

| TB-reserven opjusteres med 586,6 mio. kr. i 2018, 538,8 mio. kr. i 2019, 210,7 mio. kr. i
| 2020 og 176,4 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om finansloven for 2018.

35.11.02. Forskningsreserve
| Fra forskningsreserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innovation.
| På finansloven for 2018 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 1.122,8 1.332,2 2.962,8

10. Tværgående forskningsinitiativer
 Udgift ................................................... - - - - 173,2 129,5 1.459,4

49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 173,2 129,5 1.459,4

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

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

vikling og innovation.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
| Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2018 af oktober 2017,
| udmøntes der i forbindelse med ændringsforslagene 250,5 mio. kr. i 2018.
| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 101,1 mio. kr. i 2019 og 1.436,1 mio. kr. i
| 2020, jf. Aftale om finansloven for 2018
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20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det

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

| Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
| Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af forskningsreserven for 2018 af oktober 2017
| i henhold til Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det
| Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012, udmøntes der
| i forbindelse med ændringsforslagene 759,5 mio. kr. i 2018.

35.11.04. Satsreguleringspulje

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 143,6 164,1 214,1

10. Satsreguleringspulje
Udgift ................................................... - - - - 143,6 164,1 214,1
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 143,6 164,1 214,1

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

til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på forbedring
af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper, såfremt ændringen i årslønnen
(ekskl. pensionsbidrag mv.) to år før overstiger 2 procent. Puljebeløbet udgør en procentdel sva-
rende til tilpasningsprocenten, dog højest 0,3 procent af de samlede offentlige udgifter i lønåret
til indkomstoverførsler, der reguleres med satsreguleringsprocenten. Lønudviklingen i 2016
medfører, at tilpasningsprocenten for 2018 udgør 0,2 procent. Det indebærer, at der tilføres sats-
reguleringspuljen et puljebeløb på 517,6 mio. kr.

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

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

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

Den samlede overførsel til satsreguleringspuljen for 2018 er 768,9 mio. kr.
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| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 768,9 mio. kr. i 2018,
| 683,4 mio. kr. i 2019, 796,7 mio. kr. i 2020 og 894,9 mio. kr. i 2021 som følge af Aftale mellem
| regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialis-
| tisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017. På baggrund af aftalen
| iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:

| (Mio. kr., 2018-priser)| 2018| 2019| 2020| 2021

| Initiativer| 793,8| 692,7| 800,8| 898,7
| Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger| 24,9| 9,3| 4,1| 3,8
| Samlet nettotræk| 768,9| 683,4| 796,7| 894,9
|  |  
| Nr.| Initiativer, Jf. aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 af november 2017.

| Initiativer under socialområdet| 274,1| 244,9| 271,9| 317,2

| 1

| Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed, jf. §
| 10.11.40.34, § 15.11.30.53, § 15.75.21.20, § 15.75.46.10, §
| 15.75.46.11, § 15.75.46.20, § 15.75.46.30, § 15.75.46.40,
| § 15.75.46.41, § 15.75.46.50, § 15.75.46.51, § 15.75.46.60,
| § 15.75.46.70, § 15.75.73.19 og § 15.75.73.74

| 36,3| 18,1| 37,1| 62,5

| 2

| Mere kvalitet i plejefamilier - en bedre opvækst for det an-
| bragte barn, jf. § 15.11.30.53, § 15.11.79.20, § 15.75.15.10,
| § 15.75.15.50, § 15.75.15.60, § 15.75.15.70, § 15.75.15.71,
| § 15.75.15.80 og § 15.75.15.95

| 27,8| 16,8| 15,6| 13,5

| 3

| Strategi for et stærkere civilsamfund, jf. § 08.35.09.10, §
| 15.11.30.53, § 15.13.04.40, § 15.13.04.41, § 15.13.07.10, §
| 15.13.28.90, § 15.13.28.92, § 15.75.47.10, § 15.75.47.20, §
| 15.75.47.30, § 15.75.47.40, § 15.75.47.50, § 15.75.47.60
| og § 15.75.47.70

| 16,4| 13,4| 19,9| 46,9

| 4| Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap, jf. §
| 15.11.30.53, § 15.13.27.10, § 15.13.27.11 og § 15.13.27.20| 9,7| 9,4| 11,9| 12,9

| 5
| Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen
| på handicapområdet, jf. § 10.11.22.10, § 15.11.30.53, §
| 15.11.79.20, § 15.64.02.10, § 15.64.02.20 og § 15.64.02.30
| 17,2| 11,4| 12,3| 12,5

| 6
| Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelo-
| vens voksenbestemmelser, jf. § 10.11.22.10 og §
| 15.11.79.20
| 50,0| 60,0| 60,0| 60,0

| 7| Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede,
| jf. § 28.11.79.30| 6,5| 23,0| 23,0| 33,0

| 8| Forhøjelse af Handicappuljen, jf. § 15.64.07.10| 4,3| 4,3| 4,3| 4,3

| 9
| Socialt frikort, jf. § 10.11.22.10, § 15.11.79.20, §
| 15.75.53.10, § 15.75.53.20, § 17.19.78.20, §17.35.11.25 og
| § 38.11.01.10
| 11,0| 17,0| 17,0| -

| 10| Den Sociale Investeringsfond, jf. § 07.11.01.20 og §
| 07.11.79.50| 50,0| -| -| -

| 11
| Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og
| overgreb, jf. § 15.11.30.53, § 15.75.45.10, § 15.75.50.11
| og § 15.75.73.68
| 6,0| 6,0| 6,0| 6,0

| 12| Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og
| lige muligheder for LGBTI-personer, jf. § 06.11.16.31| 8,0| 5,0| 5,0| 7,0

| 13| Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, jf. §
| 06.11.01.50, § 06.11.16.23 og § 15.11.30.53| -| 21,0| 21,0| 21,0

| 14| Støtte til julehjælp, jf. § 15.75.78.10| 4,0| -| -| -
| 15| Støtte til sommerferiehjælp, jf. § 15.75.10.72| 5,0| -| -| -
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| 16| Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmo-
| del (SØM), jf. § 15.11.30.53 og § 15.13.57.20| 0,5| 3,8| 2,7| 3,0

| 17| Forebyggelse af gråzoneprostitution, jf. § 15.75.12.40| -| 2,0| 4,0| 4,0

| 18
| Indsatser ift. komplekse sager, konflikthåndtering og støtte
| af børn inden for ét samlet familieretligt system, jf. §
| 15.11.79.35
| -| 20,0| 20,0| 20,0

| 19| Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv., jf. §
| 15.75.75.15| 10,0| -| -| -

| 20| Driftsstøtte til Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere, jf.
| § 15.75.73.17| 1,2| 1,2| 1,2| 1,2

| 21| Tilgængelighedsrådgivning ved Statens Byggeforskningsin-
| stitut (SBi), jf. § 28.57.01.10| 3,5| 3,5| 3,5| 3,5

| 22| Driftsstøtte til Baglandet Vejle, jf. § 15.75.50.24| 1,5| 1,5| 1,5| 1,5
| 23| Driftsstøtte til Peer-Netværket Danmark, jf. § 15.75.73.18| 0,8| 1,5| 1,5| -
| 24| Driftsstøtte til Bedre Psykiatri, jf. § 15.75.73.62| 2,4| 2,4| 2,4| 2,4

| 25| Driftsstøtte til Folkehøjskolernes Forening i Danmark
| (FFD), jf. § 15.75.50.27| 2,0| 2,0| 2,0| 2,0

| 26| Forankringsstøtte til Fundamentet, jf. § 15.75.74.66| -| 1,2| -| -

| 27| Forankringsstøtte til Krisecenter for mænd i Fredericia, jf.
| § 15.75.74.67| -| 0,4| -| -

|  |  
|  | Administration| 6,3| 4,6| 5,4| 4,7
| 28| Administrationsudgifter til små bevillinger og driftstilskud,
| jf. § 15.11.25.10| 2,2| 2,1| 1,9| 1,9

| 29| Administrationsudgifter til initiativer på satspuljeaftalen for
| 2018, jf. § 06.11.01.50 og § 15.11.25.10| 4,1| 2,5| 3,5| 2,8

|  |  
|  | Socialområdet i alt| 280,4| 249,5| 277,3| 321,9
|  |  
|  | Initiativet under sundhedsområdet
|  | En styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser| 104,6| 87,7| 97,2| 108,0
| 30| Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og
| ungdomspsykiatrien, jf. § 16.11.11.70 og § 16.51.95.10| 58,3| 42,1| 51,3| 62,9

| 31| Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge, jf. §
| 16.51.96.10| 3,4| 3,0| 3,7| 2,9

| 32
| Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til
| unge ml. 18-20 år med depression og angst, jf. §
| 16.11.01.71 og § 16.11.79.80
| 2,4| 4,7| 4,3| 4,3

| 33| Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse
| af tvang, jf. § 16.11.11.70 og § 16.51.97.10| 6,0| 6,0| 6,5| 6,5

| 34| Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og
| selvskade, jf. § 16.11.11.70 og § 16.51.98.10| 13,7| 13,1| 13,1| 13,1

| 35| Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til baby-
| luger, jf. § 16.11.01.71| 0,5| -| -| -

| 36
| Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljen for
| 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på bo-
| tilbud, jf. § 10.21.03.10
| 18,3| 18,3| 18,3| 18,3

| 37| Social ulighed i sundhed blandt børn og unge - Fra viden
| til handling, jf. § 16.51.11.10| 2,0| 0,5| -| -

|  |  
|  | En styrket indsats for mennesker med kroniske lidelser| 32,0| 24,4| 21,3| 21,1
| 38| Mere viden om multisygdom, jf. § 16.11.11.70| 2,0| 1,0| -| -
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| 39| Udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-ekspo-
| nerede asbestofre, jf. § 16.11.23.20| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9

| 40
| Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somati-
| ske patienter - etablering af system for indberetning af tvang
| og klagesystem, jf. § 16.11.17.30 og § 16.11.79.80
| 18,3| 16,8| 16,8| 16,8

| 41| Pulje til patienter med skader som følge af brug af læge-
| midlet Thalidomid, jf. § 16.11.24.10| -| 1,5| -| -

| 42| Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt, jf. §
| 16.11.79.80| 0,6| 1,2| 1,2| 1,2

| 43| Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behand-
| lingsformer, jf. § 16.51.32.10| 3,4| 3,0| 2,4| 2,2

| 44| Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed, jf. § 16.11.11.70| 0,5| -| -| -
| 45| Eftersyn af indsatsen mod epilepsi, jf. § 16.11.11.70| 0,5| -| -| -

| 46| Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis, jf. §
| 16.33.25.20| 5,0| -| -| -

| 47| Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for so-
| cialt udsatte m.v., jf. § 16.11.01.71| 0,5| -| -| -

| 48| Små gaver til tapre børn på sygehuse, jf. § 16.51.42.10| 0,3| -| -| -
|  |  
|  | Administrationsbidrag| 1,9| 1,0| 1,1| 1,3
| 49| Administrationsbidrag, jf. § 16.11.50.10| 1,9| 1,0| 1,1| 1,3
|  |  
|  | Sundhedsområdet i alt| 138,5| 113,1| 119,6| 130,4
|  |  
|  | Initiativet under ældreområdet| 73,7| 81,4| 81,6| 85,6
| 50| Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje, jf. §
| 16.11.11.75| 8,3| 15,5| 14,6| 21,8

| 51| Plejehjemsportal, jf. § 16.11.17.40 og § 16.11.79.85| 6,5| 2,0| 2,0| 2,0

| 52| Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv., jf. §
| 16.11.11.80 og § 16.65.21.10| -| -| -| 19,7

| 53| Styrket tilsyn på ældreområdet, jf. § 16.11.11.80 og §
| 16.11.12.40| 15,0| 15,0| 15,0| 15,0

| 54| Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre, jf. §
| 16.11.11.80 og § 16.65.22.10| 30,0| 1,5| 2,5| -

| 55
| Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal
| have mulighed for civilsamfundsdeltagelse, jf. §
| 16.11.11.80 og § 16.65.23.10
| 4,5| 7,9| 7,9| 8,5

| 56| National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hver-
| dagen som pårørende, jf. § 16.65.24.10| 1,1| 4,9| 4,9| 4,9

| 57| Informationskampagne om inkontinens, jf. § 16.65.25.10| 1,0| -| -| -

| 58
| Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underer-
| nærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab, jf. §
| 16.11.11.80 og § 16.65.26.10
| 1,7| 3,9| 3,9| 4,0

| 59| Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med
| en demensdiagnose, jf. § 16.11.11.80 og § 16.65.27.10| 0,7| 21,3| 21,9| 0,8

| 60| Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse, jf. §
| 16.65.28.10| 1,9| -| -| -

| 61| Forebyggelse af konkurser i ældreplejen, jf. § 16.11.01.72
| og § 16.11.79.85| 3,0| 9,4| 8,9| 8,9

|  |  
|  | Administrationsbidrag| 1,3| 0,5| 0,3| 0,8
| 62| Administrationsbidrag, jf. § 16.11.50.10| 1,3| 0,5| 0,3| 0,8
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|  |  
|  | Ældreområdet i alt| 75,0| 81,9| 81,9| 86,4
|  |  
|  | Initiativet under beskæftigelsesområdet
|  | Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job| 47,2| 28,8| 35,6| 48,5
| 63| Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejds-
| markedet - Flere skal med 2, jf. § 17.46.64.20| 2,5| 0,9| 35,6| 48,5

| 64| Privat projekt: Seniornetværk, jf. § 17.59.31.15| 6,4| 3,2| -| -
| 65| Privat projekt: Landsforeningen LEV, jf. § 17.51.13.10| 10,3| 5,2| -| -
| 66| Privat projekt: Jobbanken, jf. § 17.59.11.35| 6,2| 6,3| -| -

| 67| Privat projekt: Handicapidrættens Videnscenter, jf. §
| 17.59.11.40| 2,8| 2,7| -| -

| 68| Privat projekt: Topvirk, jf. § 17.59.11.45| 1,8| 1,9| -| -
| 69| Privat projekt: High:five, jf. § 17.59.21.25| 13,2| 6,6| -| -
| 70| Privat projekt: Vold som udtryksform, jf. § 17.21.05.60| 4,0| 2,0| -| -
|  |  
|  | Særlig støtte til udsatte unge i uddannelse| 7,5| 44,5| 90,4| 84,4
| 71| Bedre støtte til elever med funktionsnedsættelse, jf. §
| 20.11.31.10, § 20.98.31.40, § 20.98.31.50 og § 20.98.31.60| -| 18,5| 44,4| 44,4

| 72| Tildeling af kontaktperson, jf. § 20.11.79.40| -| 20,0| 40,0| 40,0
| 73| Opfølgning på inklusionseftersynet, jf. § 20.11.31.60| 6,0| 6,0| 6,0| -

| 74| Foranalyse vedr. forebyggende sprogindsats til udsatte børn
| i forbindelse med skolestart, jf. § 20.89.04.34| 1,5| -| -| -

|  |  
|  | En ordentlig veteranindsats| 151,4| 131,9| 127,2| 127,2
| 75| Tryghed for veteraner, jf. § 17.21.06.30| 11,4| 6,9| 2,2| 2,2

| 76| Styrkelse af indsatsen for de danske veteraner - initiativer
| på veteranområdet, jf. § 12.11.02.10| 15,0| -| -| -

| 77| Erstatning til veteraner diagnosticeret med posttraumatisk
| belastningsreaktion (PTSD), jf. § 12.11.02.10| 125,0| 125,0| 125,0| 125,0

|  |  
|  | Livstruede syges ret til sygedagpenge| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9
| 78| Livstruede syges ret til sygedagpenge, jf. § 17.19.78.10, §
| 17.19.78.20, § 17.35.22.45 og § 17.38.11.25| 0,9| 0,9| 0,9| 0,9

|  |  
|  | Udbredelse af virksomheders sociale ansvar| 10,0| 5,0| 15,0| 15,0
| 79| Udbredelse af virksomheders sociale ansvar, jf. §
| 17.59.22.10| 10,0| 5,0| 15,0| 15,0

|  |  
|  | Administrationsbidrag| 2,2| 1,3| 1,8| 1,2
| 80| Administrationsbidrag, jf. § 17.11.10.10| 2,2| 1,3| 1,8| 1,2
|  |  
|  | Beskæftigelsesområdet i alt| 219,2| 212,4| 270,9| 277,2
|  |  
|  | Initiativet under integrationsområdet| 79,0| 34,9| 49,7| 81,0
| 81| En beskæftigelsesrettet integrationsindsats, jf. § 14.62.10.20| 26,5| 8,5| 20,1| 23,0

| 82| Øvrige indsatser på integrationsområdet, jf. § 14.69.01.30,
| § 14.69.06.20, § 14.69.07.40 og § 14.69.08.50| 6,0| 12,0| 13,0| 21,0

| 83| En styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminali-
| tet, jf. § 11.23.01.70, § 11.31.03.70 og § 14.69.16.10| 46,5| 14,4| 16,6| 37,0

|  |  
|  | Administrationsbidrag| 1,7| 0,9| 1,4| 1,8
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| 84| Administrationsbidrag, jf. § 14.11.75.10 og § 11.11.75.10| 1,7| 0,9| 1,4| 1,8
|  |  
|  | Integrationsområdet i alt| 80,7| 35,8| 51,1| 82,8
|  |  
|  | Satspuljen for 2018 i alt| 793,8| 692,7| 800,8| 898,7
| Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
| 1| 15.11.30.50. Satspuljeinitiativer| 0,6| -| -| -
| 2| 15.11.30.50. Satspuljeinitiativer| 0,3| -| -| -
| 3| 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram| 3,5| 0,2| -| -
| 4| 17.46.65.30. Omprioritering af restmidler fra brobygning| 5,5| -| -| -
| 5| 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked| 8,9| 8,0| 3,0| 3,0
| 6| 20.89.04.31. Krav på udredning af ordblindhed| 0,2| 0,2| 0,2| 0,1
| 7| 20.89.04.32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning| 0,9| 0,9| 0,9| 0,7
| 8| 35.11.05.10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift| 5,0| -| -| -
| Omprioritering af fremadrettet bevilling i alt| 24,9| 9,3| 4,1| 3,8
| Nr.| Omprioritering af uforbrugte midler| Be-
| løb
| 1| 11.23.13.20. Tilbageførsel af satspuljemidler| 6,7
| 2| 14.62.09.20. Brancheorienteret tilgang| 0,0
| 3| 15.11.30.50. Satspuljeinitiativer| 2,2
| 4| 15.11.30.50. Satspuljeinitiativer| 0,6

| 5| 15.13.23.25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for per-
| soner med handicap| 7,0

| 6| 15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for
| det sociale felt| 0,4

| 7| 15.14.14.10. Handlekraftig indsats| 2,7
| 8| 15.74.10.20. Fremrykningspuljen| 19,0

| 9| 15.75.21.45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsbo-
| liger til unge hjemløse| 1,8

| 10| 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere| 6,0
| 11| 15.75.44.10 Styrkelse af efterværnsindsatsen| 0,9

| 12| 16.21.03.10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og
| sårbare grupper| 4,4

| 13| 16.21.05.10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet| 0,3

| 14| 16.21.05.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt
| eller andre sundhedsrisici| 0,3

| 15| 16.21.07.20. Tilskud til PS Landsforening| 0,5

| 16| 16.21.07.40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn
| og pårørende af misbrugere| 0,1

| 17| 16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte
| unge| 2,3

| 18| 16.21.11.10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt
| udsatte| 2,8

| 19| 16.21.12.10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom| 2,6

| 20| 16.21.13.10. Forebyggende indsats for overvægtige børn og
| unge| 0,9

| 21| 16.21.13.20. Tilskud til Julemærkehjemmene| 0,9

| 22| 16.21.14.10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for
| udsatte gravide| 0,7

| 23| 16.21.31.10. Seksuel Sundhed| 2,0
| 24| 16.21.38.10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen| 1,0

| 25| 16.21.58.10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse
| blandt svært overvægtige voksne| 0,0

| 26| 16.21.64.10. Modelkommuneprojekt om unge og narko| 0,2
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| Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele 100.000. Omprioriteringerne er angivet til 0,0,
| hvis de er mindre end 50.000 kr. Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer.

| Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på de
| pågældende konti i bevillingsafregningen for 2017 med følgende beløb.

| 27| 16.51.10.20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams I
| psykiatrien| 11,3

| 28| 16.51.10.40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatrisk af-
| deling"| 1,9

| 29| 16.51.14.10. "Lær at leve med" - program for angst og de-
| pression| 0,4

| 30| 16.51.15.10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang| 0,6
| 31| 16.51.15.20. Videnscenter for Oligofreni| 1,6
| 32| 16.51.26.10. Fremme af unges mentale sundhed| 1,0
| 33| 16.51.29.10. Sygehusenes varmtvandsbassiner| 0,1

| 34| 16.51.30.10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge m.
| psykiske sygdomme| 1,1

| 35| 16.51.30.20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri| 9,5

| 36| 16.51.30.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dob-
| beltdiagnosticerede| 3,3

| 37| 16.51.30.60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien| 8,1
| 38| 16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser| 2,0
| 39| 16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede| 0,9

| 40| 16.51.75.30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksiste-
| rende funktioner| 0,0

| 41| 16.51.77.10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer,
| der har forsøgt selvmord| 5,1

| 42| 21.61.10.50. Alternative idrætsformer for børn og unge| 4,5
|  | I alt| 117,5

| Nr. 1.|  6.657.303,26
| Nr. 2.|  20.000,00
| Nr. 3.|  2.200.000,00
| Nr. 4.|  618.392,00
| Nr. 5.|  7.000.000,00
| Nr. 6.|  389.686,23
| Nr. 7.|  2.730.868,69
| Nr. 8.|  19.000.000,00
| Nr. 9.|  1.771.726,00
| Nr. 10.|  6.000.000,00
| Nr. 11.|  869.082,00
| Nr. 12.|  4.441.749,93
| Nr. 13.|  311.089,00
| Nr. 14.|  270.483,18
| Nr. 15.|  466.375,00
| Nr. 16.|  78.157,00
| Nr. 17.|  2.277.880,76
| Nr. 18.|  2.820.314,97
| Nr. 19.|  2.590.759,00
| Nr. 20.|  938.912,15
| Nr. 21.|  912.250,00
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35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

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

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

10. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.
Der afsættes en reserve på 1.000 mio. kr. årligt i 2018-2021. Reserven udmøntes blandt andet

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

Kommunernes beskæftigelsestilskud for 2018 vil blive midtvejsreguleret i forbindelse med
drøftelserne om kommunernes økonomi for 2019. Der foretages ligeledes en efterregulering af
beskæftigelsestilskuddet for 2017.

| Nr. 22.|  714.245,50
| Nr. 23.|  1.974.478,13
| Nr. 24.|  984.313,85
| Nr. 25.|  100,00
| Nr. 26.|  192.107,54
| Nr. 27.|  11.312.076,94
| Nr. 28.|  1.878.434,92
| Nr. 29.|  389.388,00
| Nr. 30.|  557.474,75
| Nr. 31.|  1.567.689,90
| Nr. 32.|  1.000.000,00
| Nr. 33.|  74.259,00
| Nr. 34.|  1.119.951,00
| Nr. 35.|  9.490.545,38
| Nr. 36.|  3.302.205,00
| Nr. 37.|  8.064.194,01
| Nr. 38.|  2.000.000,00
| Nr. 39.|  900.000,00
| Nr. 40.|  233,00
| Nr. 41.|  5.075.728,99
| Nr. 42.|  4.500.000,00
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35.11.10. Reserve til fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020

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

10. Fællesoffentlig digitaliserings-
 strategi

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

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

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

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

35.11.11. Reserve til cybersikkerhed

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

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

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

strategi for cyber- og informationssikkerhed.

35.11.15. Pulje til retsområdet i Grønland

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

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

35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani

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

10. Reserve til bekæmpelse af ludo-
 mani

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

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

reserve på 35,8 mio. kr. årligt (32 mio. kr. 2009-pl) til bekæmpelse af ludomani, jf. Aftale mellem
den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Liberal Alliance om delvis liberalisering af spillemarkedet af februar 2010.

| I forbindelse med ændringsforslagene nedlægges kontoen, idet reserven udmøntes, jf. Aftale
| mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale
| Venstre og Socialistisk Folkeparti om indsatsen for bekæmpelse af ludomani af november 2017.

35.11.19. Regeringsreserve

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 256,0 298,3 - -

10. Regeringsreserve
Udgift ................................................... - - - 256,0 298,3 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 256,0 298,3 - -

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

oriterede områder.
| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes kontoen delvist med 344,0 mio. kr. i 2018,
| 301,7 mio. kr. i 2019, 600,0 mio. kr. i 2020 og 500,0 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om finansloven
| for 2018. 
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35.11.21. Reserve til finansiering af udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 483,0 638,0 628,0 628,0

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

 tiativer
Udgift ................................................... - - - 338,0 593,0 593,0 593,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 338,0 593,0 593,0 593,0

20. Strategi for Danmarks digitale
 vækst

Udgift ................................................... - - - 75,0 125,0 125,0 125,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 75,0 125,0 125,0 125,0

30. Strategi for cirkulær økonomi
Udgift ................................................... - - - 20,0 20,0 10,0 10,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 20,0 20,0 10,0 10,0

40. Deleøkonomiske initiativer
Udgift ................................................... - - - 20,0 20,0 20,0 20,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 20,0 20,0 20,0 20,0

50. Vækstplan for Life Science
Udgift ................................................... - - - 30,0 30,0 30,0 30,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 30,0 30,0 30,0 30,0

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

70. Negativ budgetregulering vedrø-
rende offentlig erhvervsfremme
Udgift ................................................... - - - - -250,0 -250,0 -250,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - -250,0 -250,0 -250,0

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

kommende udspil til erhvervs- og iværksætterinitiativer.
| I forbindelse med ændringsforslagene nedskrives kontoen med 462 mio. kr. i 2018, 207 mio.
| kr. i 2019, 207 mio. kr. i 2020 og 207 mio. kr. i 2021, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Fol-
| keparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

| 20. Strategi for Danmarks digitale vækst
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en
| reserve på 75 mio. kr. i 2018 og 125 mio. kr. i 2019-2021 til en strategi for Danmarks digitale
| vækst, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og
| Iværksætterinitiativer af november 2017.

| 30. Strategi for cirkulær økonomi
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en
| reserve på 20 mio. kr. i 2018, 20 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til en
| strategi for cirkulær økonomi, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre
| om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.
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| 40. Deleøkonomiske initiativer
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en
| reserve på 20 mio. kr. i 2018-2021 til deleøkonomiske initiativer, jf. Aftale mellem regeringen,
| Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

| 50. Vækstplan for Life Science
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en
| reserve på 30 mio. kr. i 2018-2021 til en vækstplan for life science, jf. Aftale mellem regeringen,
| Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

| 60. Montørordning
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en
| reserve på 100 mio. kr. i 2019-2021 til en montørordning, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk
| Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017.

| 70. Negativ budgetregulering vedrørende offentlig erhvervsfremme
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er optaget en
| negativ budgetregulering vedrørende offentlig erhvervsfremme på 250 mio. kr. i 2019-2021, jf.
| Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætteri-
| nitiativer af november 2017.

35.11.22. Reserve Statens Serum Institut

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

10. Reserve til Statens Serum Insti-
 tut

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

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

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

| 35.11.23. Reserve til erhvervs- og iværksætterinitiativer på indtægtsbudgettet
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat 105
| mio. kr. på indtægtsbudgettet årligt fra 2018-2021, som delvis udmøntning af rammen til styrkelse
| af deleøkonomien, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om er-
| hvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Den resterende del af rammen er afsat på §
| 35.11.21.30 Reserve til finansiering af udspil til Erhvervs- og Iværksætterinitiativer.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 105,0 105,0 105,0 105,0

10. Reserve til erhvervs- og iværk-
sætterinitiativer på indtægtsbud-

 gettet
Udgift ................................................... - - - 105,0 105,0 105,0 105,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 105,0 105,0 105,0 105,0

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

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

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

20. Merudgifter forbundet med politiets internationale operationer
Der afsættes en reserve på 50,0 mio. kr. årligt i 2005-pl til finansiering af nettomerudgifter

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

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

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

10. Reserve til radiokommunika-
 tionssystem

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

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er adgang til overførsel til § 11.23.01.10. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv.
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10. Reserve til radiokommunikationssystem
Der afsættes en reserve på 6,2 mio. kr. i 2018.
Det fremgår af akt. 196 af 16. maj 2007, at der afsættes en reserve svarende til 10 pct. af

de samlede radioinfrastrukturomkostninger for etablering af adgang til og drift af nyt landsdæk-
kende radiokommunikationssystem, der skal dække kontraktperioden fra 2008 til 2020. Dette
svarer til en reserve på i alt 165 mio. kr. Som følge af løbende udmøntninger resterer der i 2018
i alt 12,3 mio. kr. af reserven (2018-pl), heraf 6,1 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunika-
tionssystem til det samlede beredskab mv.

35.11.29. Reserve til facility management

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

10. Reserve til facility management
Udgift ................................................... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 8,0 8,0 8,0 8,0

10. Reserve til facility management
Der afsættes en reserve på 8 mio. kr. årligt fra 2018 i forbindelse med etablering af en fælles

løsning for facility management i staten.

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

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

10. Reserve til udvidelse af lande-
 vejsprincippet

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

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

til og fra øerne. Reserven for 2018 og frem er indbudgetteret på § 10 Økonomi- og Indenrigs-
ministeriet.
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35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - -69,0 -99,6 -122,7 -122,7 -122,7

10. Effektivisering af det statslige
 indkøb

Udgift ................................................... - - -69,0 -99,6 -122,7 -122,7 -122,7
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -69,0 -99,6 -122,7 -122,7 -122,7

10. Effektivisering af det statslige indkøb
Der blev i forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

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

| I forbindelse med ændringsforslagene er der optaget en negativ budgetregulering på 99,6 mio.
| kr. i 2018, 122,7 mio. kr. i 2019, 122,7 mio. kr. i 2020 og 122,7 mio. kr. i 2021 i forbindelse
| med 12. fase af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven for 2018. Budgetreguleringen
| udmøntes i forbindelse med forslag til lov om tillægsbevilling for 2018.

35.11.33. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 70,0 70,0 120,4 123,2 122,2

10. Reserve til indsats mod ung-
 domskriminalitet

Udgift ................................................... - - 70,0 70,0 120,4 123,2 122,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 70,0 70,0 120,4 123,2 122,2

10. Reserve til indsats mod ungdomskriminalitet
Der er afsat en reserve på 70 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en indsats mod ung-

domskriminalitet, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen opskrevet med 50,4 mio. kr. i 2018, 53,2
| mio. kr. i 2019 og 122,7 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om finansloven for 2018.



§ 35.11.36. 25

35.11.36. Reserve til Kriminalforsorgens udgifter til udlændingeopgaven

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 14,4 9,5 9,5 9,5

10. Reserve til Kriminalforsorgens
udgifter til udlændingeopgaven
Udgift ................................................... - - - 14,4 9,5 9,5 9,5
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 14,4 9,5 9,5 9,5

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

til udlændingeopgaver.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Krimi-
| nalforsorgens økonomi 2018-2021 af november 2017, udmøntes i forbindelse med ændringsfor-
| slagene 15,6 mio. kr. i 2018 og 20,5 mio. årligt fra 2019-2021.

35.11.37. Reserve til miljøtiltag for at lempe kvælstofsregulering i landbruget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35.11.39. Reserve til JobReform fase 2

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 1.153,2 2.979,1 2.458,9 2.471,7 2.483,0

10. Provenu fra kontanthjælpsreform
Udgift ................................................... - - 418,2 391,7 199,4 246,7 195,6
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 418,2 391,7 199,4 246,7 195,6

20. Provenu fra integrationsydelsen
Udgift ................................................... - - 735,0 517,4 189,5 155,0 117,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 735,0 517,4 189,5 155,0 117,4

30. Pulje til håndtering af sampils-
 problemet

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

50. Ikke disponerede midler fra pul-
je til kommunale skattenedsæt-

 telser
Udgift ................................................... - - - 170,0 170,0 170,0 170,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 170,0 170,0 170,0 170,0

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

Konservative Folkeparti om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at arbejde - Jobreform
fase I af november 2015 blev der på finansloven for 2016 indbudgetteret en reserve, der anvendes
ved JobReform fase 2 til at sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster. Reserven udgør på
baggrund af provenuet for kontanthjælpsreformen 459,5 mio. kr. i 2018, 507,4 mio. kr. i 2019
og 548,9 mio. kr. i 2020 og frem.

| Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne
| af september 2017, udmøntes der i forbindelse med ændringsforslagene 67,8 mio. kr. i 2018,
| 308,0 mio. kr. i 2019, 172,9 mio. kr. i 2020 og 141,1 mio. kr. i 2021.
| Der udmøntes yderligere 129,3 mio. kr. i 2020 og 212,2 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om fi-
| nansloven for 2018.
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20. Provenu fra integrationsydelsen
Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det

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

| Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne
| af september 2017, udmøntes der i forbindelse med ændringsforslagene 89,5 mio. kr. i 2018,
| 292,6 mio. kr. i 2019, 108,7 mio. kr. i 2020 og 84,6 mio. kr. i 2021.
| Der udmøntes yderligere 81,2 mio. kr. i 2020 og 127,3 mio. kr. i 2021, jf. Aftale om fi-
| nansloven for 2018.

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

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

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

kommende udspil til JobReform fase 2.
| Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om omlægning af bilafgifterne
| af september 2017, nedskrives kontoen i forbindelse med ændringsforslagene.

| 50. Ikke disponerede midler fra pulje til kommunale skattenedsættelser
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 170 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til forhandlingerne om JobReform II. I forbindelse
| med Aftale om kommunernes økonomi for 2018 blev der afsat en pulje til kommunale skatte-
| nedsættelser. Den afsatte reserve svarer til de ikke-disponerede midler fra puljen.

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

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

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

10. Reserve til politiskole i det vest-
 lige Danmark

Udgift ................................................... - - - 50,0 50,0 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 50,0 50,0 - -
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35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
Der blev på finansloven for 2017 oprettet en reserve på 220 mio. kr. i 2017 til evt. merud-

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

| I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en reserve på 95 mio. kr. i 2018 til me-
| rudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig
| grænsekontrol, jf. Aftale om finansloven for 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 220,0 95,0 - - -

10. Reserve til ekstraordinære ind-
satser i grænseområderne mv.
Udgift ................................................... - - 220,0 95,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 220,0 95,0 - - -

| 35.11.45. Reserve til klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er som led i
| regeringens udspil 'Fair og lige konkurrence om offentlige opgaver' afsat en reserve på 7,5 mio.
| kr. årligt i 2018-2021 til oprettelsen af en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed, jf.
| Aftale om finansloven for 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 7,5 7,5 7,5 7,5

10. Reserve til klagemyndighed for
 offentlig erhvervsvirksomhed

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

35.11.47. Reserve til EU-bidrag

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 500,0 1.284,0 700,0 700,0 700,0

10. Reserve til EU-bidrag
Udgift ................................................... - - 500,0 1.284,0 700,0 700,0 700,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - 500,0 1.284,0 700,0 700,0 700,0
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10. Reserve til EU-bidrag
Der er afsat 700 mio. kr. årligt i 2018-2021 til det danske EU-bidrag. Reserven tager højde

for den usikkerhed, der er forbundet med budgetteringen af det danske EU-bidrag.
| Som følge af aftale om EU's budget for 2018 af 18. november 2017 er kontoen i forbindelse
| med ændringsforslagene opjusteret med 584 mio. kr. i 2018. § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende
| moms og BNI er nedjusteret med det tilsvarende beløb.

| 35.11.48. Budgetregulering vedrørende tiltag til fremme af danskere i EU
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er optaget en
| negativ budgetregulering på -8,6 mio. kr. i 2018, -8,4 mio. kr. i 2019, -8,2 mio. kr. i 2020 og -8,2
| mio. kr. i 2021 til finansiering af initiativer målrettet fremme af danskere i EU. § 07.11.02 er
| opjusteret med det tilsvarende beløb. Budgetreguleringen udmøntes i forbindelse med forslag til
| lov om tillægsbevilling for 2018.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - -8,6 -8,4 -8,2 -8,2

10. Budgetregulering vedrørende til-
tag til fremme af danskere i EU
Udgift ................................................... - - - -8,6 -8,4 -8,2 -8,2
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -8,6 -8,4 -8,2 -8,2

| 35.11.49. Budgetregulering vedrørende bedre it-styring i staten
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er optaget en
| negativ budgetregulering på -10,2 mio. kr. i 2018, til finansiering af en række initiativer målrettet
| strategi for it-styring i staten. Budgetreguleringen udmøntes i forbindelse med forslag til lov om
| tillægsbevilling for 2018.

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

10. Budgetregulering vedrørende
bedre it-styring i staten
Udgift ................................................... - - - -10,2 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - -10,2 - - -

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

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



30 § 35.11.50.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - 570,8 186,2 1.343,5 854,3 785,7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35.11.51. Reserve til administrative konsekvenser af boligforlig, erhvervs- og
iværksætterinitiativer, JobReform II, mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 27,5 53,5 65,9 70,9

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

20. Reserve til administrative konse-
kvenser af erhvervs- og iværts-

 ætterinitiativer
Udgift ................................................... - - - 2,5 28,6 6,0 6,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 2,5 28,6 6,0 6,0

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

regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Tryghed om boligbe-
skatningen af maj 2017. Reserven er udmøntet med 5,1 mio. kr. årligt til kommunerne i 2019-
2021 til håndtering af administrative konsekvenser som følge af fastfrysningen af grundskylden
ved boligforliget.
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| 20. Reserve til administrative konsekvenser af erhvervs- og iværtsætterinitiativer
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 2,5 mio. kr. i 2018, 28,6 mio. kr. i 2019, 6,0 mio. kr. i 2020 og 6,0 mio. kr. i 2021
| til administrative konsekvenser af Erhvervs- og Iværksætterinitiativer, jf. Aftale mellem regerin-
| gen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november
| 2017.

| 35.11.52. Reserve til nyt forsvarsforlig
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve til forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig på 800 mio. kr. årligt fra 2018-2021.

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

10. Reserve til nyt forsvarsforlig
Udgift ................................................... - - - 800,0 800,0 800,0 800,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 800,0 800,0 800,0 800,0

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

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

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

20. Budgetregulering vedr. husleje-
 nedsættelser

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

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

ejendomsvirksomhed som følge af en huslejenedsættelse under statens huslejeordning (SEA-ord-
ning). Huslejenedsættelsen følger af en reform af SEA-ordningen. Reserven udmøntes på finans-
loven for 2020.

20. Budgetregulering vedr. huslejenedsættelser
I forbindelse med en huslejenedsættelse i SEA-ordningen tilpasses bevillingerne til uddan-

nelsesinstitutionerne, der er omfattet af SEA-ordningen, med henblik på at sikre, at huslejened-
sættelsen i udgangspunktet er udgiftsneutral. Budgetreguleringen udmøntes på finansloven for
2020 på de relevante institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet og § 21.
Kulturministeriet.
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35.11.57. Reserve til reform af det forberedende uddannelsesområde
Der afsættes en reserve til udgifter i implementeringsfasen af en reform af det forberedende

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

| I forbindelse med ændringsforslagene udmøntes 18,5 mio. kr. i 2018, jf. Aftale mellem re-
| geringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alter-
| nativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.

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

10. Reserve til reform af det forbe-
 redende uddannelsesområde

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

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

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

10. Reserve vedr. Aftale om flere år
 på arbejdsmarkedet

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

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

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

| 35.11.62. Budgetregulering vedrørende periodebaserede vejafgifter for person- og
| varebiler
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er optaget en
| negativ budgetregulering på -300 mio. kr. i 2020 og -300 mio. kr. i 2021 og frem i forbindelse
| med periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk
| Folkeparti om omlægning af bilafgifterne.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - - -300,0 -300,0

10. Budgetregulering vedrørende pe-
riodebaserede vejafgifter for per-
son- og varebiler
Udgift ................................................... - - - - - -300,0 -300,0
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - -300,0 -300,0

| 35.11.64. Reserve vedr. forenkling af den økonomiske styring
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge af ini-
| tiativet om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem
| regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af no-
| vember 2017, er der afsat 133,0 mio. kr. i 2019, 127,0 mio. kr. i 2020 og 121,4 mio. kr. i 2021.
| Provenuet er bl.a. reserveret til yderligere tiltag som led i forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
| Regeringen vil drøfte med forligspartierne bag Beskæftigelsesreformen (S, RV, V, DF, LA og
| K) og Sygedagpengereformen (S, SF, RV, V, DF, LA og K), om de forligsbelagte dele kan have
| virkning allerede pr. 1. januar 2019 med henblik på at lette administrationen for kommunerne.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 133,0 127,0 121,4

10. Reserve vedr. forenkling af den
 økonomiske styring

Udgift ................................................... - - - - 133,0 127,0 121,4
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - 133,0 127,0 121,4

| 35.11.65. Reserve til økologisk arealtilskud
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 50 mio. kr. årligt i 2018-19 til evt. supplerende finansiering til økologisk arealtilskud
| udover de afsatte bevillinger på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet.

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

10. Reserve til økologisk arealtil-
 skud

Udgift ................................................... - - - 50,0 50,0 - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 50,0 50,0 - -
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| 35.11.66. Reserve til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er
| døgnbemanding
| Kontoen er ny. Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der afsættes en
| reserve på 10 mio. kr. i 2018 til politiets indsats ved de grænseovergange, hvor der ikke er
| døgnbemanding, jf. Aftale om finansloven for 2018. Puljen udmøntes til politiet på baggrund af
| en politifaglig vurdering.

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

10. Reserve til politiets indsats ved
 mindre grænseovergange

Udgift ................................................... - - - 10,0 - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - 10,0 - - -
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35.12. Momsrefusion

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

under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og
Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2018.
Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-pro-
duktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen
på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 7.264,7 7.372,2 7.929,2 8.143,3 8.143,3 8.143,3 8.143,3

10. Refusion af ikke-fradragsberetti-
get købsmoms, drift
Udgift ................................................... 7.264,7 7.372,2 7.929,2 8.143,3 8.143,3 8.143,3 8.143,3
49. Reserver og budgetregulering ....... 7.264,7 7.372,2 7.929,2 8.143,3 8.143,3 8.143,3 8.143,3

10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms, drift
Driftsudgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for statsinstitutioner og selvejende insti-

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

| Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedjusteret med 100 mio. kr. i 2018-2021.

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

under Undervisningsministeriet samt sektorforskningsinstitutionerne under Uddannelses- og
Forskningsministeriet afholdes ved træk på momsreserven og optages på statsregnskabet for 2018.
Formålet med momsrefusionsordningen er at sikre konkurrencelighed mellem statslig egen-pro-
duktion og privat produktion for så vidt angår momsforhold. På regnskabet optages købsmomsen
på denne konto og ikke i den enkelte institutions bevillingsafregning.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

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

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

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



36 § 35.12.02.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Udgiftsbevilling ........................................... 2.765,2 2.532,6 2.871,3 2.948,8 2.948,8 2.948,8 2.948,8

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

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

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