
Bilag 1. Fakta om opgørelse af udviklingsbistanden (ODA-

rapportering) 

6. august 2018

Ulandsrammen på finansloven for 2018 kan inddeles i en række underkategorier 

som anvist i tabel 1.  

Gennemgang af kategorier 

1a Bilateral bistand 

Udgifterne vedrører Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde med prioritetslan-

de i Afrika og Asien. Desuden finansieres nærområdeindsatser og stabiliseringsini-

tiativer m.m. i Mellemøsten, Afrika og europæiske nabolande. Derudover afholdes 

udgifter til forskellige former for personelbistand, herunder udsendelse af rådgive-

re m.fl. (Udenrigsministeriet). 

1b Bistand gennem civilsamfundsorganisationerne 

Udgifterne vedrører dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene, herunder 

Udenrigsministeriets strategiske partnerskabsaftaler med de danske civilsam-

fundsorganisationer og finansiering af puljeordninger og netværk (Udenrigsmini-

steriet). 

1c Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv. 

Udgifterne vedrører indsatser, der bredt beskæftiger sig med klima, miljø- og na-

turgrundlaget for bæredygtig udvikling, herunder regionale indsatser, Danmarks 

bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, klimafinansiering m.m. (Udenrigs-

ministeriet). 

Tabel 1 

Danmarks samlede ulandsramme på finanslov for 2018 

(mio. kr., pl-2018) 2018 

1 Udviklingsbistand til udviklingslandene 12.844,8 

2 Administration af udviklingsbistanden 730,0 

3 Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 21,6 

4 Fællesskabsfinansieret EU-bistand 1.192,7 

5 Dele af forsvarets og politiets internationale indsats 30,1 

6 Andel af FN´s fredsbevarende operationer 32,8 

7 Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark 965,3* 

8 Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer 14,9 

9 Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) 96,0 

Ulandsrammen i alt (1-9) 15.928,2 

Anm.: Det bemærkes, at ODA-rapporteringen af flygtningemodtagelsesudgifter kun svarer til en andel af de 

samlede udgifter på de forskelige udgiftsområder. Det er det ressortansvarlige ministerie, der er ansvarlig for 

at opgøre den andel af udgifterne, der kan ODA-rapporteres. * ODA-rapporteringen for 2018 vil blive 

justeret sfa. overgang til en ny tilpasset ODA-rapporteringspraksis. 

Kilde: FL18. 
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1d Oplysningsvirksomhed 

Udgifterne vedrører oplysningsvirksomhed, seminarer og konferencer samt evalu-

ering af indsatser i udviklingslande (Udenrigsministeriet). 

 

1e Multilateral bistand gennem FN mv. 

Udgifterne vedrører Danmarks bidrag til en række organisationer og programmer 

primært under FN: UNDP, UN Women, UNICEF, programmer og organisatio-

ner inden for hiv/aids, befolknings- og sundhedsområdet m.m. (Udenrigsministe-

riet). 

 

1f Udviklingsbanker, -fonde og EU 

Udgifterne vedrører den multilaterale bistand, som Danmark yder gennem Ver-

densbanksgruppen, de regionale banker og fonde, Danmarks bidrag til multilatera-

le gældslettelsesinitiativer og til EU’s udviklingsfond (Udenrigsministeriet). 

 

1g Partnerskaber for bæredygtig vækst 

Udgifterne vedrører indsatser, der mobiliserer privat finansiering, investeringer og 

viden til fremme af markedsdrevet bæredygtig vækst. Desuden finansieres forsk-

ningssamarbejde og stipendievirksomhed (Udenrigsministeriet). 

 

1h Humanitær bistand  

Udgifterne vedrører Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde 

og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bi-

drag til afhjælpning af humanitære behov, herunder bistand til flygtninge, internt 

fordrevne og berørte lokalsamfund som følge af naturkatastrofer, konflikter og 

langvarige kriser (Udenrigsministeriet). 

 

1i Reserve og budgetregulering 

Udgifterne under reserven vedrører uforudsete behov for at anvende midler. 

(Udenrigsministeriet). 

 

2 Administration af udviklingsbistanden 

Udgifterne vedrører Udenrigsministeriets administration af den del af udviklings-

bistanden, der er afsat under § 06.3. Bistand til udviklingslandene (Udenrigsmini-

steriet). 

 

3 Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 

DIIS har som sit primære formål at udføre uafhængig forskning og analysevirk-

somhed af betydning for dansk udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik. Udgif-

terne vedrører finansiering af DIIS’s ulandsforskning (Udenrigsministeriet). 

 

4 Fællesskabsfinansieret EU-bistand 

Udgifterne vedrører Danmarks finansieringsandel af udviklings- og bistandsrelate-

rede udgifter på EU’s budget (Finansministeriet). 

 

5 Dele af forsvarets og politiets internationale indsats 

Udgifterne vedrører forsvarets og politiets deltagelse i internationale missioner 

(Forsvarsministeriet samt Justitsministeriet). 
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6 Andel af FN’s fredsbevarende operationer 

Udgifterne vedrører danske bidrag til FN’s udgifter til fredsbevarende operationer 

og konventioner under FN (Udenrigsministeriet). 

 

7 Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark  

På finansloven for 2018 er der budgetteret med 965,3 mio. kr. til modtagelse af 

flygtninge i Danmark. Budgetteringen har taget udgangspunkt i den tidligere 

ODA-rapporteringspraksis og de forudsætninger (herunder fx asylskøn, anerken-

delsesprocent, andel af første opholdsår i en kommune mv.), der ved budgetterin-

gen var gældende.  

 

Siden da er den danske ODA-rapporteringspraksis overgået til en tilpasset praksis 

pba. det nye præciserede DAC-direktiv. Lægges den nye praksis til grund for 

FL18-budgetteringen, vil det svare til, at ODA-rapporteringen for 2018 vil stige 

med omtrent 100 mio. kr.  

 

Som følge af opdaterede antalsforudsætninger bl.a. at antallet af forventede asyl-

ansøgere i 2018 forventes lavere end forudsat ved FL18-budgetteringen, forventes 

det reelle udgiftsskøn for flygtningemodtagelsesudgifter i 2018, med tilpasset 

ODA-rapporteringspraksis, dog at være faldende ift. FL18-budgetteringen.  

 

Nedenfor fremgår en gennemgang af ODA-rapporteringen for de ressortministe-

rier, der indgår i den tilpassede ODA-rapporteringspraksis. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet 

Udgifterne vedrører drift af asylindkvarteringssystemet samt kontante ydelser og 

forplejning, undervisnings- og aktiveringstilbud og social- og sundhedstilbud mv. 

på asylcentrene. Udgifterne vedrører endvidere bistand i forbindelse med asyl-

sagsbehandlingen, såsom tolkning og advokatbistand.  

 

Endvidere vedrører udgifterne integrationsydelse, danskuddannelse mv. i forbin-

delse med flygtninges og familiesammenførte til flygtninges ophold i kommuner-

ne. 

 

Børne- og Socialministeriet   

På børne- og socialområdet ODA-rapporteres forskellige udgifter til tilbud og 

ydelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til og med 12. opholds-

måned. Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er tildelt opholdstilla-

delse, er omfattet af den samme adgang til ydelser efter dagtilbudsloven og ser-

viceloven som alle andre med lovligt ophold i Danmark. Tilbud efter dagtilbuds-

loven omfatter plads i dagtilbud, herunder også et evt. obligatorisk sprogstime-

ringstilbud til børn i 3 års alderen.   

 

Ydelser og tilbud efter serviceloven kan omhandle forebyggende foranstaltninger 

for børn, unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for at udvikle sig 

som deres jævnaldrende, sociale indsatser og tilbud til børn og voksne med funk-

tionsnedsættelse, som tilgodeser de behov, der følger af den nedsatte funktions-

evne, samt voksne med sociale problemer som fx psykiske lidelser eller vold i næ-

re relationer, der kan få hjælp til at komme ud af problemerne.    
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Sundheds- og Ældreministeriet 

På sundhedsområdet opgøres udgifter forbundet med modtagelse af flygtninge til 

somatisk og psykiatrisk sygehusbehandling samt brug af praksissektoren og medi-

cintilskud. Det gælder for både flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. 

Beregningerne er baseret på alders- og sektoropdelte sundhedsomkostninger for 

danskere af anden etnisk herkomst fra ikke-vestlige lande.  

 

Beskæftigelsesministeriet 

På beskæftigelsesområdet opgøres udgifter forbundet med skøn over udgiften til 

individuel boligstøtte og særlig støtte efter aktivloven indenfor de første 12 måne-

der flygtninge opholder sig i Danmark. Idet det forudsættes, at familiesammenfør-

te til flygtninge flytter ind hos familiemedlemmer, der er flygtninge, opgøres mål-

gruppen kun pba. antallet af flygtninge. Udgiftsopgørelsen kommer hovedsagelig 

fra registeroplysninger.  

 

Undervisningsministeriet 

På undervisningsområdet opgøres udgifter forbundet med modtagelse af flygtnin-

ge til hhv. folkeskole, SFO og gymnasium. Det gælder for både flygtninge og fa-

miliesammenførte til flygtninge. Udgifterne omfatter undervisning og pasning, 

som finder sted fra det tidspunkt, hvor flygtningen har fået bopæl i en kommune 

og indtil 12. opholdsmåned. De undervisningsrelaterede udgifter tager udgangs-

punkt i gennemsnitlige årlige omkostninger per elev, som er forbundet med fx at 

drive folkeskole i Danmark. 

 

8 Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer 

Udgifterne vedrører uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer 

med udviklingsmæssige formål (Kulturministeriet). 

 

9 Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) 

Udgifterne vedrører ministeriernes bidragsandele til FN og andre organisationer 

(Beskæftigelsesministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervsmi-

nisteriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministe-

riet, Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Transport-, Byg-

nings- og Boligministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrati-

onsministeriet). 
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