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Hovedoversigt over statsbudgettet
 Finanslov
 Udgifter Udgifter Udgifter under under uden for delloft for delloft for udgifts- Indtægter
 drifts- indkomst- lofter-Mio. kr. udgifter overførsler

§ 1. Dronningen ........................................................ 87,6
§  2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl. ............    29,8
§ 3. Folketinget ......................................................... 1.189,4
§ 5. Statsministeriet .................................................. 124,3
§ 6. Udenrigsministeriet ........................................... 17.138,8 44,0
§ 7. Finansministeriet ............................................... 25.324,0 -465,4 3.325,2
§ 8. Erhvervsministeriet ........................................... 2.239,7 602,0 840,0
§ 9. Skatteministeriet ................................................ 9.768,4 -1,5 1.665,9
§ 11. Justitsministeriet ................................................ 18.551,5 279,3 2.183,5
§ 12. Forsvarsministeriet ............................................ 20.321,0 5.004,7
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet ...........  1.933,2  1.281,7  534,0  9,7
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet .........................  3.969,6  1.277,4  213.104,7
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet .........................  5.002,7   3.735,5
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .................................. 2.284,1 202.780,6 9.929,9 11.306,6
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............  30.680,2  20.918,4  254,0  116,9
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet .................  29.949,0  713,6  84,4
§ 21. Kulturministeriet ............................................... 9.128,9 186,0
§ 22. Kirkeministeriet ................................................. 587,2 19,6
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..........................  5.482,5   444,7
§ 28. Transport- og Boligministeriet .........................  8.477,1   8.275,4  1.540,1
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ........  2.234,5   8.447,6  1.908,4
§ 35. Generelle reserver .............................................  11.263,0   3.317,3  -70,0
§ 36. Pensionsvæsenet ................................................ 33,8 26.438,3
I alt ..............................................................................  204.493,5  253.689,3  254.779,7  22.870,3
§ 37. Renter ................................................................ 16.325,2 -7.395,0
§ 38. Skatter og afgifter .............................................   14.774,3  6.600,0  769.645,8
I alt ..............................................................................  204.493,5  268.463,6  277.704,9  785.121,1
Heraf ekstraordinære udgifter vedr. COVID-19 ........    
I alt ekskl. ekstraordinære udgifter vedr. COVID-19   204.493,5  268.463,6  277.704,9  785.121,1
 Udgifter Indtægter
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................     34.459,1
§ 40. Genudlån mv. ....................................................    8.552,9
§ 41. Beholdningsbevægelser mv. .............................     -2.565,9
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto) ...........................    23.340,3

Total .............................................................................    31.893,2  721.985,4
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2020
 Tillægsbevilling I alt

Udgifter Udgifter Udgifter  Udgifter Udgifter Udgifter under under uden for under under uden for delloft for delloft for udgifts- Indtægter delloft for delloft for udgifts- Indtægter
 drifts- indkomst- lofter- drifts- indkomst- lofter- udgifter overførsler udgifter overførsler

 87,6
 29,8
 43,2 1.232,6
 0,2 124,5
 76,3 17.215,1 44,0
 2.219,7 6.830,3 27.543,7 6.364,9 3.325,2
 17.086,6 34.740,0 19.326,3 35.342,0 840,0
 219,0 3,2 9.987,4 1,7 1.665,9
 6.260,8 12,0 24.812,3 279,3 12,0 2.183,5
 232,6 -0,1 20.553,6 5.004,6
 56,5 1,9 -46,2 1.989,7 1.283,6 487,8 9,7
 194,9 -11,3 11.837,5 4.164,5 1.266,1 224.942,2
 1.088,5 -3.096,3 6.091,2 639,2
 188,1 1.326,8 2.092,9 -12,4 2.472,2 204.107,4 12.022,8 11.294,2
 725,9 42,2 31.406,1 20.960,6 254,0 116,9
 497,7 -0,1 30.446,7 713,5 84,4
 1.696,1 10.825,0 186,0
 2,1 589,3 19,6
 508,9 436,6 5.991,4 881,3
 3.432,8 -375,9 -362,5 11.909,9 7.899,5 1.177,6
 518,5 -77,7 1.013,0 2.753,0 8.369,9 2.921,4
 -3.036,5 -1.000,0 70,0 8.226,5 2.317,3
 33,8 26.438,3
 31.968,7 1.359,5 51.399,5 708,1 236.462,2 255.048,8 306.179,2 23.578,4
 1.426,5 16.325,2 -5.968,5
 14.750,0 771,7 14.774,3 21.350,0 770.417,5
 31.968,7 1.359,5 66.149,5 2.906,3 236.462,2 269.823,1 343.854,4 788.027,4
 34.197,5 1.503,3 60.303,7 2.017,9 34.197,5 1.503,3 60.303,7 2.017,9
 -2.228,8 -143,8 5.845,8 888,4 202.264,7 268.319,8 283.550,7 786.009,5
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
 -96.571,4 -62.112,3
 62.072,1 70.625,0
 -2.565,9
 23.340,3

 62.072,1 -12.551,8 93.965,3 709.433,6
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Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 5. Statsministeriet ...................................... 123,7 0,3 0,2 -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... 2.412,2 318,2 4,8 59,7
§ 7. Finansministeriet ................................... 3.201,4 2.136,0 32,0 126,9
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... 2.227,7 857,1 110,7 49,0
§ 9. Skatteministeriet ................................... 9.958,6 766,2 8,8 10,0
§ 11. Justitsministeriet ................................... 18.220,1 647,1 95,6 139,4
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ 20.668,7 734,9 39,8 -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ 1.843,0 163,2 42,3 38,2
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............  2.299,8  457,0  68,3  64,6
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............  2.702,6  1.197,3  20,8  5,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1.398,9 14,5 33,2 30,5
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ 1.392,1 163,5 4,2 412,6
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  1.320,8  89,8  12,4  12,4
§ 21. Kulturministeriet ................................... 3.779,4 1.056,3 18,5 23,7
§ 22. Kirkeministeriet .................................... 38,1 3,6 - -
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............  4.615,2  1.606,5  259,5  242,7
§ 28. Transport- og Boligministeriet .............  7.711,5  7.255,0  54,4  27,0
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... 1.910,0 476,7 9,7 38,7
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... 32,9 - - -
I alt ..................................................................  85.856,7  17.943,2  815,2  1.280,4

Total ................................................................  85.856,7  17.943,2  815,2  1.280,4
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Finanslov

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 0,5 - 0,2 - - - 124,3
 14.847,8 0,6 99,0 - 235,0 81,5 17.138,8
 26.027,4 1.687,6 13,7 - - - 25.324,0
 1.328,9 538,3 24,0 7,2 - 0,6 2.239,1
 450,6 4,7 135,3 4,0 - - 9.768,4
 771,7 2,0 266,2 14,8 - - 18.550,3
 358,7 1,3 - 10,0 - - 20.321,0

 224,0 - 25,3 - - - 1.933,2
 2.244,4 127,9 6,6 - - - 3.969,6
 4.062,4 638,4 57,8 0,2 - 13,5 4.989,2
 1.239,7 359,4 16,9 0,2 8,1 8,1 2.284,1

 29.908,9 57,0 8,1 - - 6,0 30.674,2
 35.650,4 6.951,0 16,1 - - - 29.946,5
 6.781,8 499,5 119,7 - 9,1 0,1 9.128,9
 552,7 - - - - - 587,2
 10.570,7 8.127,9 21,4 - 0,2 - 5.489,9
 6.145,3 2,5 1.887,0 36,6 20,0 -68,8 8.565,9

 969,6 159,9 20,5 - - 4,0 2.230,5
 11.263,0 - - - - - 11.263,0
 1,0 0,1 0,1 0,1 - - 33,8
 153.399,5 19.158,1 2.717,9 73,1 272,4 45,0 204.561,9

 153.399,5 19.158,1 2.717,9 73,1 272,4 45,0 204.561,9
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Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 5. Statsministeriet ...................................... 0,2 - - -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... -0,2 -59,1 4,9 -
§ 7. Finansministeriet ................................... -14,1 - 154,9 -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... 222,1 -13,8 1.246,0 -
§ 9. Skatteministeriet ................................... 192,3 - - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... 1.089,3 - 0,3 -
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ 504,9 279,5 - -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ 94,3 - - -
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............  1,6  -  -  -
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............  1.551,5  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... -0,6 4,3 2,3 0,6
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ 22,1 - -2,6 -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -52,6  145,0  -  -
§ 21. Kulturministeriet ................................... 152,1 6,6 - -
§ 22. Kirkeministeriet .................................... 2,1 - - -
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............  664,2  -  -  -
§ 28. Transport- og Boligministeriet .............  -27,0  110,3  -  -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... 33,0 5,1 - -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  4.435,2  477,9  1.405,8  0,6

Total ................................................................  4.435,2  477,9  1.405,8  0,6
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Tillægsbevilling

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 - - - - - - 0,2
 -93,7 - - - 106,2 - 76,3
 2.078,9 - - - - - 2.219,7
 15.604,2 - 0,5 - - - 17.086,6
 26,7 - - - - - 219,0
 5.252,1 81,1 0,2 - - - 6.260,8
 7,2 - - - - - 232,6

 -26,8 - -11,0 - - - 56,5
 193,3 - - - - - 194,9
 -463,0 - - - - - 1.088,5
 191,3 - - - - - 188,1

 706,4 - - - - - 725,9
 695,3 - - - - - 497,7
 1.563,9 6,1 - - -7,2 - 1.696,1
 - - - - - - 2,1
 -281,8 -26,5 - - 100,0 - 508,9
 3.570,1 - - - - - 3.432,8

 490,6 - - - - - 518,5
 -3.036,5 - - - - - -3.036,5
 26.478,2 60,7 -10,3 - 199,0 - 31.968,7

 26.478,2 60,7 -10,3 - 199,0 - 31.968,7
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Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 5. Statsministeriet ...................................... 123,9 0,3 0,2 -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... 2.412,0 259,1 9,7 59,7
§ 7. Finansministeriet ................................... 3.187,3 2.136,0 186,9 126,9
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... 2.449,8 843,3 1.356,7 49,0
§ 9. Skatteministeriet ................................... 10.150,9 766,2 8,8 10,0
§ 11. Justitsministeriet ................................... 19.309,4 647,1 95,9 139,4
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ 21.173,6 1.014,4 39,8 -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ 1.937,3 163,2 42,3 38,2
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............  2.301,4  457,0  68,3  64,6
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............  4.254,1  1.197,3  20,8  5,0
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 1.398,3 18,8 35,5 31,1
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ 1.414,2 163,5 1,6 412,6
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  1.268,2  234,8  12,4  12,4
§ 21. Kulturministeriet ................................... 3.931,5 1.062,9 18,5 23,7
§ 22. Kirkeministeriet .................................... 40,2 3,6 - -
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............  5.279,4  1.606,5  259,5  242,7
§ 28. Transport- og Boligministeriet .............  7.684,5  7.365,3  54,4  27,0
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... 1.943,0 481,8 9,7 38,7
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... 32,9 - - -
I alt ..................................................................  90.291,9  18.421,1  2.221,0  1.281,0

Total ................................................................  90.291,9  18.421,1  2.221,0  1.281,0
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Finanslov og tillægsbevilling

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 0,5 - 0,2 - - - 124,5
 14.754,1 0,6 99,0 - 341,2 81,5 17.215,1
 28.106,3 1.687,6 13,7 - - - 27.543,7
 16.933,1 538,3 24,5 7,2 - 0,6 19.325,7
 477,3 4,7 135,3 4,0 - - 9.987,4
 6.023,8 83,1 266,4 14,8 - - 24.811,1
 365,9 1,3 - 10,0 - - 20.553,6

 197,2 - 14,3 - - - 1.989,7
 2.437,7 127,9 6,6 - - - 4.164,5
 3.599,4 638,4 57,8 0,2 - 13,5 6.077,7
 1.431,0 359,4 16,9 0,2 8,1 8,1 2.472,2

 30.615,3 57,0 8,1 - - 6,0 31.400,1
 36.345,7 6.951,0 16,1 - - - 30.444,2
 8.345,7 505,6 119,7 - 1,9 0,1 10.825,0
 552,7 - - - - - 589,3
 10.288,9 8.101,4 21,4 - 100,2 - 5.998,8
 9.715,4 2,5 1.887,0 36,6 20,0 -68,8 11.998,7

 1.460,2 159,9 20,5 - - 4,0 2.749,0
 8.226,5 - - - - - 8.226,5
 1,0 0,1 0,1 0,1 - - 33,8
 179.877,7 19.218,8 2.707,6 73,1 471,4 45,0 236.530,6

 179.877,7 19.218,8 2.707,6 73,1 471,4 45,0 236.530,6
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Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 11. Justitsministeriet ................................... 118,7 - - -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ 0,6 - 0,6 0,6
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - 2,3 3,9 13.520,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... - - - 5,6
I alt ..................................................................  119,3  2,3  4,5  13.526,2

§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  119,3  2,3  4,5  13.526,2
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Finanslov

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 295,0 134,4 - - - - 279,3

 1.281,1 - - - - - 1.281,7
 1.277,4 - - - - - 1.277,4
 226.657,9 10.347,2 - 5,0 298,4 305,1 202.780,6

 21.321,0 402,6 - - - - 20.918,4
 914,0 200,4 - - - - 713,6
 28.925,3 2.430,6 - 50,8 - - 26.438,3
 280.671,7 13.515,2 - 55,8 298,4 305,1 253.689,3

 14.774,3 - - - - - 14.774,3

 295.446,0 13.515,2 - 55,8 298,4 305,1 268.463,6
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Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - 8,2 -
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
I alt ..................................................................  -  -  8,2  -

Total ................................................................  -  -  8,2  -
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Tillægsbevilling

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 1,9 - - - - - 1,9
 -11,3 - - - - - -11,3
 1.318,6 - - - - - 1.326,8

 40,6 -1,6 - - - - 42,2
 -0,1 - - - - - -0,1
 1.349,7 -1,6 - - - - 1.359,5

 1.349,7 -1,6 - - - - 1.359,5
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Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 11. Justitsministeriet ................................... 118,7 - - -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ 0,6 - 0,6 0,6
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - 2,3 12,1 13.520,0
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 36. Pensionsvæsenet ................................... - - - 5,6
I alt ..................................................................  119,3  2,3  12,7  13.526,2

§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  119,3  2,3  12,7  13.526,2
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Finanslov og tillægsbevilling

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 295,0 134,4 - - - - 279,3

 1.283,0 - - - - - 1.283,6
 1.266,1 - - - - - 1.266,1
 227.976,5 10.347,2 - 5,0 298,4 305,1 204.107,4

 21.361,6 401,0 - - - - 20.960,6
 913,9 200,4 - - - - 713,5
 28.925,3 2.430,6 - 50,8 - - 26.438,3
 282.021,4 13.513,6 - 55,8 298,4 305,1 255.048,8

 14.774,3 - - - - - 14.774,3

 296.795,7 13.513,6 - 55,8 298,4 305,1 269.823,1
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Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 1. Dronningen ........................................... 87,6 - - -
§  2. Medlemmer af det kongelige hus
 m.fl. ....................................................... 29,8 - - -
§ 3. Folketinget ............................................ 753,8 6,2 - -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - -
§ 7. Finansministeriet ................................... 0,2 78,6 100,0 -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... - - - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... - - - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... - - - -
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............  -  -  -  -
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - -
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  0,2  -  -  -
§ 21. Kulturministeriet ................................... 88,0 - - -
§ 22. Kirkeministeriet .................................... - - - -
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............  10,9  35,6  0,4  16,5
§ 28. Transport- og Boligministeriet .............  1.752,4  586,8  9,8  -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - 1.312,7 4.357,5 4.357,5
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  2.722,9  2.019,9  4.467,7  4.374,0

§ 37. Renter .................................................... 36,0 - 0,1 -
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  2.758,9  2.019,9  4.467,8  4.374,0
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Finanslov

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 - - - - - - 87,6

 - - - - - - 29,8
 434,3 5,3 0,2 - 12,6 - 1.189,4
 - - - - - - -
 2.829,4 3.466,3 - - 150,0 0,1 -465,4
 - - - 50,0 780,0 128,0 602,0
 26,5 - - 24,0 24,0 28,0 -1,5
 - - - - - - -
 - - - - 5.050,6 45,9 5.004,7

 534,0 - - - - - 534,0
 214.146,0 1.043,8 2,5 - - - 213.104,7
 3.735,5 - - - - - 3.735,5
 20.801,8 10.870,4 - 1,5 - - 9.929,9

 732,3 7,7 -86,2 1.146,8 8.171,8 7.409,4 254,0
 82,0 - - 2,7 66,6 61,7 84,4
 13,4 - - - 194,4 109,8 186,0
 19,6 - - - - - 19,6
 55,5 344,6 2,2 0,2 785,9 139,6 318,4
 2.302,4 851,3 - 248,5 5.838,6 395,3 7.821,3

 9.772,6 - - 12,3 - - 8.447,6
 3.317,3 - - - - - 3.317,3
 258.802,6 16.589,4 -81,3 1.486,0 21.074,5 8.317,8 254.199,3

 - - 17.218,2 929,1 - - 16.325,2
 6.600,0 - - - - - 6.600,0

 265.402,6 16.589,4 17.136,9 2.415,1 21.074,5 8.317,8 277.124,5
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Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 3. Folketinget ............................................ -13,0 -1,9 - -
§ 7. Finansministeriet ................................... 3.775,5 - - -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... - - - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... - - - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... 12,0 - - -
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............  -  -  -  -
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 21. Kulturministeriet ................................... - - - -
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............  228,8  -  -  -
§ 28. Transport- og Boligministeriet .............  34,6  58,0  -  -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - - - -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  4.037,9  56,1  -  -

§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  4.037,9  56,1  -  -
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Tillægsbevilling

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 57,1 0,1 - - -2,7 - 43,2
 - - - - 3.178,3 123,5 6.830,3
 28.915,0 - - - 5.825,0 - 34.740,0
 3,2 - - - - - 3,2
 - - - - - - 12,0
 - - - - 92,8 92,9 -0,1

 -46,2 - - - - - -46,2
 11.521,4 -316,1 - - - - 11.837,5
 -3.096,3 - - - - - -3.096,3
 2.924,6 831,7 - - - - 2.092,9
 - - - - - - -
 - - - - -15,5 -15,5 -
 10,0 - - - 197,8 - 436,6
 -700,9 -155,9 - -83,1 109,4 - -375,9

 -77,7 - - - - - -77,7
 -1.000,0 - - - - - -1.000,0
 38.510,2 359,8 - -83,1 9.385,1 200,9 51.399,5

 - - - - 14.750,0 - 14.750,0

 38.510,2 359,8 - -83,1 24.135,1 200,9 66.149,5
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Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 1. Dronningen ........................................... 87,6 - - -
§  2. Medlemmer af det kongelige hus
 m.fl. ....................................................... 29,8 - - -
§ 3. Folketinget ............................................ 740,8 4,3 - -
§ 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - -
§ 7. Finansministeriet ................................... 3.775,7 78,6 100,0 -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... - - - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... - - - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... 12,0 - - -
§ 12. Forsvarsministeriet ................................ - - - -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet ............  -  -  -  -
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet ............  -  -  -  -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... - - - -
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  0,2  -  -  -
§ 21. Kulturministeriet ................................... 88,0 - - -
§ 22. Kirkeministeriet .................................... - - - -
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............  239,7  35,6  0,4  16,5
§ 28. Transport- og Boligministeriet .............  1.787,0  644,8  9,8  -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - 1.312,7 4.357,5 4.357,5
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  6.760,8  2.076,0  4.467,7  4.374,0

§ 37. Renter .................................................... 36,0 - 0,1 -
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  6.796,8  2.076,0  4.467,8  4.374,0
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Finanslov og tillægsbevilling

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter

 - - - - - - 87,6

 - - - - - - 29,8
 491,4 5,4 0,2 - 9,9 - 1.232,6
 - - - - - - -
 2.829,4 3.466,3 - - 3.328,3 123,6 6.364,9
 28.915,0 - - 50,0 6.605,0 128,0 35.342,0
 29,7 - - 24,0 24,0 28,0 1,7
 - - - - - - 12,0
 - - - - 5.143,4 138,8 5.004,6

 487,8 - - - - - 487,8
 225.667,4 727,7 2,5 - - - 224.942,2
 639,2 - - - - - 639,2
 23.726,4 11.702,1 - 1,5 - - 12.022,8

 732,3 7,7 -86,2 1.146,8 8.171,8 7.409,4 254,0
 82,0 - - 2,7 66,6 61,7 84,4
 13,4 - - - 178,9 94,3 186,0
 19,6 - - - - - 19,6
 65,5 344,6 2,2 0,2 983,7 139,6 755,0
 1.601,5 695,4 - 165,4 5.948,0 395,3 7.445,4

 9.694,9 - - 12,3 - - 8.369,9
 2.317,3 - - - - - 2.317,3
 297.312,8 16.949,2 -81,3 1.402,9 30.459,6 8.518,7 305.598,8

 - - 17.218,2 929,1 - - 16.325,2
 6.600,0 - - - 14.750,0 - 21.350,0

 303.912,8 16.949,2 17.136,9 2.332,0 45.209,6 8.518,7 343.274,0
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Oversigt over indtægtsbudgettet 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - -
§ 7. Finansministeriet ................................... - - - -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... - - - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... 412,4 476,3 - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... - - 37,3 -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - 0,3 -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 13,0 - 10,6 11,4
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 21. Kulturministeriet ................................... - - - -
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............  -  -  -  -
§ 28. Transport- og Boligministeriet .............  -  -  -  -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - 1.856,5 0,2 -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  425,4  2.332,8  48,4  11,4

§ 37. Renter .................................................... 93,8 0,1 13.932,6 76,5
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  519,2  2.332,9  13.981,0  87,9
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Finanslov

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter

 - 40,0 - 4,0 - - 44,0
 - 30,4 - 3.294,8 - - 3.325,2
 - - - 840,0 - - 840,0
 4,5 1.179,2 - 427,4 0,1 - 1.665,9
 - 2.220,8 - - - - 2.183,5

 - 10,0 - - - - 9,7
 36,5 11.348,6 0,5 7,2 - - 11.306,6

 - - - 116,9 - - 116,9
 - - - - - - -
 - - - - - - -
 - - 0,4 0,4 - - -
 - 30,5 - 1.509,6 - - 1.540,1

 - 52,1 - - - - 1.908,4
 70,0 - - - - - -70,0
 111,0 14.911,6 0,9 6.200,3 0,1 - 22.870,3

 - 1,7 1.802,1 8.355,2 - - -7.395,0
 - 765.545,8 4.700,0 8.800,0 - - 769.645,8

 111,0 780.459,1 6.503,0 23.355,5 0,1 - 785.121,1
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Oversigt over indtægtsbudgettet 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 4,0 - - -
§ 28. Transport- og Boligministeriet .............  -  -  -  -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - 1.013,0 - -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  4,0  1.013,0  -  -

§ 37. Renter .................................................... - - - 1.407,1
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  4,0  1.013,0  -  1.407,1
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Tillægsbevilling

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter

 101,0 92,6 - - - - -12,4
 235,0 - - -127,5 - - -362,5

 - - - - - - 1.013,0
 -70,0 - - - - - 70,0
 266,0 92,6 - -127,5 - - 708,1

 - - - 19,4 - - 1.426,5
 - 771,7 - - - - 771,7

 266,0 864,3 - -108,1 - - 2.906,3
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Oversigt over indtægtsbudgettet 

Driftsposter Interne statslige overførslerMio. kr.
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

§ 6. Udenrigsministeriet ............................... - - - -
§ 7. Finansministeriet ................................... - - - -
§ 8. Erhvervsministeriet ............................... - - - -
§ 9. Skatteministeriet ................................... 412,4 476,3 - -
§ 11. Justitsministeriet ................................... - - 37,3 -
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeri-
 et ............................................................ - - 0,3 -
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................... 17,0 - 10,6 11,4
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
 et ............................................................ - - - -
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet ....  -  -  -  -
§ 21. Kulturministeriet ................................... - - - -
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet ..............  -  -  -  -
§ 28. Transport- og Boligministeriet .............  -  -  -  -
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsmini-
 steriet ..................................................... - 2.869,5 0,2 -
§ 35. Generelle reserver .................................  -  -  -  -
I alt ..................................................................  429,4  3.345,8  48,4  11,4

§ 37. Renter .................................................... 93,8 0,1 13.932,6 1.483,6
§ 38. Skatter og afgifter .................................  -  -  -  -

Total ................................................................  523,2  3.345,9  13.981,0  1.495,0
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Finanslov og tillægsbevilling

 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto-
 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter

 - 40,0 - 4,0 - - 44,0
 - 30,4 - 3.294,8 - - 3.325,2
 - - - 840,0 - - 840,0
 4,5 1.179,2 - 427,4 0,1 - 1.665,9
 - 2.220,8 - - - - 2.183,5

 - 10,0 - - - - 9,7
 137,5 11.441,2 0,5 7,2 - - 11.294,2

 - - - 116,9 - - 116,9
 - - - - - - -
 - - - - - - -
 - - 0,4 0,4 - - -
 235,0 30,5 - 1.382,1 - - 1.177,6

 - 52,1 - - - - 2.921,4
 - - - - - - -
 377,0 15.004,2 0,9 6.072,8 0,1 - 23.578,4

 - 1,7 1.802,1 8.374,6 - - -5.968,5
 - 766.317,5 4.700,0 8.800,0 - - 770.417,5

 377,0 781.323,4 6.503,0 23.247,4 0,1 - 788.027,4





Tekst

§ 3. 
Folketinget
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§ 3. Folketinget

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 43,2 41,4 -1,8

Udgifter ved Folketinget .......................................................................... 58,4 -
3.11. Folketinget ....................................................................................... 58,4 -

Folketingets Ombudsmand ..................................................................... -1,9 -1,9
3.21. Folketingets Ombudsmand ............................................................. -1,9 -1,9

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ........................................................ -13,0 -
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ................................................ -13,0 -

Folketingets pensioner ............................................................................. -2,1 0,1
3.41. Folketingets pensioner .................................................................... -2,1 0,1

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. -13,0 -1,9
Øvrige overførsler ...................................................................................... 57,1 0,1
Kapitalposter ............................................................................................... -2,7 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 41,4 -1,8
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. 1,9 1,9
Bevilling i alt ............................................................................................. 43,3 0,1
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Udgifter ved Folketinget

3.11. Folketinget
01. Folketinget (Driftsbev.) ....................................................B 428,6 -

 TB 2,2 -
03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) ............................B 341,0 -

 TB 58,9 -
06. Medlemsboliger (Driftsbev.) ............................................B 3,9 -

 TB -2,7 -

 Folketingets Ombudsmand

3.21. Folketingets Ombudsmand
01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) ...........................B 92,7 -

 TB - -

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen
11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) ..............................................B 227,4 -

 TB -13,0 -

 Folketingets pensioner

3.41. Folketingets pensioner
01. Folketingets pensioner .....................................................B 95,6 5,3

 TB -2,1 0,1



Anmærkninger

§ 3. 
Folketinget 





§ 3. 41

Indledning

Folketingets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 indeholder ingen
nettomerudgifter under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for
2020. Der er optaget 41,4 mio. kr. i udgifter og 1,8 mio. kr. i mindreindtægter uden for loft.
Folketingets bidrag til tillægsbevillingsforslaget for 2020 udgør således i alt 43,2 mio. kr. Æn-
dringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 1.189,4 43,2 1.232,6
 Udgifter ............................................................................ 1.200,9 41,4 1.242,3
 Indtægter .......................................................................... 11,5 -1,8 9,7
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 41,4 -1,8
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 41,4 -1,8

Bemærkninger

ad 9. Andre bevillingsforslag
Bevillingen på § 03.11.01. Folketinget er forhøjet med 8,8 mio. kr. med henblik på at fi-

nansiere udgifter til følgende: udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for en overtagelse af Rigs-
arkivbygningerne og ændrede bygningsmæssige rammer for Folketinget, gennemførelse af en
udredning om håndteringen af covid-19, driftsudgifter forbundet med borgerforslag.dk samt ud-
videlse af kapaciteten for Folketingets TV-station.

Bevillingen på § 03.11.01. Folketinget er reduceret med 6,6 mio. kr. primært som følge af
lavere udgifter til udvalgenes indenlandske studierejser samt internationale delegationer.

Bevillingen på § 03.11.03. Folketingets medlemmer er som følge af folketingsvalget i 2019
forhøjet med 32,5 mio. kr. grundet lovbundne merudgifter til medlemmernes vederlag og efter-
vederlag samt forhøjet med 20,6 mio. kr. til lovbundne merudgifter til gruppestøtte.

Bevillingen på § 03.11.03. Folketingets medlemmer er forhøjet med 6,3 mio. kr. grundet
ændrede skøn for lovbundne merudgifter til medlemmernes vederlag og for lovbundne merud-
gifter til gruppestøtte.

Bevillingen på § 03.11.03. Folketingets medlemmer er reduceret med 0,5 mio. kr. som følge
af ændrede udgiftsskøn for medlemmernes indenlandske befordring.

Bevillingen på § 03.11.06. Medlemsboliger er reduceret med 2,7 mio. kr., som er overført til
§ 03.11.01. Folketinget med henblik på gennemførelse af en udredning om håndteringen af co-
vid-19.

Udgifter og indtægter på § 03.21.01. Folketingets Ombudsmand er tilpasset ændrede ud-
giftsprofiler for Ombudsmandens samarbejdsprojekter med Kina. Tilpasningen er udgiftsneutral.

Bevillingen på § 03.31.11. Rigsrevisionen er reduceret med 13,0 mio. kr. med henblik på at
nedbringe videreførte opsparinger.

Bevillingen på § 03.41.01. Folketingets pensioner er reduceret med 2,2 mio. kr. som følge
af ændrede indtægts- og udgiftskøn for pensioner til tjenestemænd ansat hos Folketinget og
Rigsrevisionen samt ændrede udgiftskøn for statsrevisorpensioner og medlemspensioner.
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 1.189,4 43,2 1.232,6
Udgift ......................................................................................... 1.200,9 41,4 1.242,3
Indtægt ....................................................................................... 11,5 -1,8 9,7

Specifikation af nettotal:

Udgifter ved Folketinget ......................................................... 773,5 58,4 831,9
3.11. Folketinget ..................................................................... 773,5 58,4 831,9

Folketingets Ombudsmand .................................................... 92,7 - 92,7
3.21. Folketingets Ombudsmand ............................................ 92,7 - 92,7

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ....................................... 232,9 -13,0 219,9
3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen ............................... 232,9 -13,0 219,9

Folketingets pensioner ............................................................ 90,3 -2,2 88,1
3.41. Folketingets pensioner ................................................... 90,3 -2,2 88,1

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 1.189,4 43,2 1.232,6
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 1.189,4 43,2 1.232,6
 Udgift ..................................................................................... 1.200,9 41,4 1.242,3
 Indtægt ................................................................................... 11,5 -1,8 9,7

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 753,8 -13,0 740,8
 Indtægt ................................................................................... 6,2 -1,9 4,3
Interne statslige overførsler:

Udgift ..................................................................................... - - -
Indtægt ................................................................................... - - -

Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 434,3 57,1 491,4

Indtægt ................................................................................... 5,3 0,1 5,4
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 0,2 - 0,2

Indtægt ................................................................................... - - -
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 12,6 -2,7 9,9



§ 03.1. 43

Udgifter ved Folketinget

03.11. Folketinget

03.11.01. Folketinget (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 428,6 2,2 430,8
Indtægt ............................................................................... 3,2 - 3,2
Udgift ................................................................................. 431,8 2,2 434,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nye rammer for Folketinget, udredning om håndte-
ring af covid-19, drift af borgerforslag.dk, øget ka-
pacitet på TV-station mv. ............................................ - 8,8 -
Bortfald af bevillinger ................................................. - -6,6 -

03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 341,0 58,9 399,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 58,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Lovbunde merudgifter som følge af folketingetsval-
get 2019 og ændrede udgiftsskøn ............................... - 59,4 -
Bortfald af bevilling .................................................... - -0,5 -

03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3,9 -2,7 1,2
Udgift ................................................................................. 3,9 -2,7 1,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført til § 03.11.01. Folketinget med henblik på
finansiering af udredning om håndteringen af co-

 vid-19 ........................................................................... - -2,7 -
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Folketingets Ombudsmand

03.21. Folketingets Ombudsmand

03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 92,7 - 92,7
Indtægt ............................................................................... 3,0 -1,9 1,1
Udgift ................................................................................. 95,7 -1,9 93,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,9 -1,9

9. Andre bevillingsforslag  
Ændrede udgiftsprofiler for samarbejdsprojekter
med Kina ...................................................................... - -1,9 -1,9
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Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen

03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 227,4 -13,0 214,4
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 227,4 -13,0 214,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -13,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Bortfald af opsparede driftsmidler .............................. - -13,0 -
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Folketingets pensioner

03.41. Folketingets pensioner

03.41.01. Folketingets pensioner

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 95,6 -2,1 93,5
Indtægtsbevilling ............................................................... 5,3 0,1 5,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,1 0,1

9. Andre bevillingsforslag  
Ændrede udgifts- og indtægtsskøn .............................. - -2,1 0,1



Tekst

§ 5.  
Statsministeriet
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§ 5. Statsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 0,2 0,2 -

Fællesudgifter ........................................................................................... 0,2 -
5.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -0,1 -
5.12. Grønland og Færøerne .................................................................... 0,3 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 0,2 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 0,2 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 0,2 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

5.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 107,4 -

 TB -0,1 -

5.12. Grønland og Færøerne
51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.) ................B 6,7 -

 TB 0,3 -





Anmærkninger

§ 5. 
Statsministeriet





§ 5. 53

Indledning

Statsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 indeholder
nettomerudgifter på i alt 0,2 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne
på finansloven for 2020.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 124,3 0,2 124,5
 Udgifter ............................................................................ 124,6 0,2 124,8
 Indtægter .......................................................................... 0,3 - 0,3
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. - 0,2 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 0,2 -

Bemærkninger

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der overføres 0,3 mio. kr. fra § 05.11.01. Departementet til § 05.12.51. Rigsombudsmanden

på Færøerne.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag overføres 0,2 mio. kr. til § 05.11.01.

Departementet til finansiering af regeringens andel af regeringens og Folketingets gave til Dron-
ning Margrethe i anledning af Dronning Margrethes 80 års fødselsdag.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 124,3 0,2 124,5
Udgift ......................................................................................... 124,6 0,2 124,8
Indtægt ....................................................................................... 0,3 - 0,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 124,3 0,2 124,5
5.11. Centralstyrelsen .............................................................. 107,4 -0,1 107,3
5.12. Grønland og Færøerne ................................................... 16,9 0,3 17,2
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 124,3 0,2 124,5
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 124,3 0,2 124,5
 Udgift ..................................................................................... 124,6 0,2 124,8
 Indtægt ................................................................................... 0,3 - 0,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 123,7 0,2 123,9
 Indtægt ................................................................................... 0,3 - 0,3
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 0,2 - 0,2
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 0,5 - 0,5
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 0,2 - 0,2
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Fællesudgifter

05.11. Centralstyrelsen

05.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 107,4 -0,1 107,3
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 107,4 -0,1 107,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -0,3 -0,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 05.12.51. Rigsombudsmanden på
Færøerne ....................................................................... -0,3 -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag til finansiering af regeringens andel
af regeringens og Folketingets gave til Dronning
Margrethes 80 års fødselsdag ...................................... - 0,2 -

05.12. Grønland og Færøerne

05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 6,7 0,3 7,0
Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2
Udgift ................................................................................. 6,9 0,3 7,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,3 0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 05.11.01. Departementet .................. 0,3 0,3 -





Tekst

§ 6. 
Udenrigsministeriet
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§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 76,3 17,2 -59,1

Udenrigstjenesten mv. .............................................................................. 17,2 -59,1
6.11. Udenrigstjenesten mv. .................................................................... 17,2 -59,1

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ...................................... - -
6.31. Reserver ........................................................................................... -165,0 -
6.32. Bilateral bistand .............................................................................. -147,1 -
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ................................ 25,0 -
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer ............................... -152,0 -
6.35. Oplysningsvirksomhed .................................................................... -20,0 -
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................................. 402,9 -
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ................................................... 330,4 -
6.38. Partnerskaber for fair og bæredygtig vækst ................................... -415,3 -
6.39. Humanitær bistand .......................................................................... 141,1 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. -0,2 -59,1
Interne statslige overførsler ....................................................................... 4,9 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... -93,7 -
Kapitalposter ............................................................................................... 106,2 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 17,2 -59,1
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. 59,1 59,1
Bevilling i alt ............................................................................................. 76,3 -
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Udenrigstjenesten mv.

6.11. Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102)

(Driftsbev.) .......................................................................B 1.850,3 -
 TB 47,9 -

22. Risikopræmie vedr. statsgaranti til IFU (tekstanm. 104) B 4,8 -
 TB 4,9 -

41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 ........B - -
 TB 7,4 -

79. Reserver og budgetregulering ..........................................B -16,1 -
 TB 16,1 -

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

6.31. Reserver
79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) .......B 176,0 -

 TB -165,0 -

6.32. Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 1.868,4 -
 TB -160,4 -

02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinameri-
ka (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ............................B 210,0 -

 TB 106,3 -
04. Personelbistand (Reservationsbev.) .................................B 267,0 -

 TB -16,0 -
07. Lånebistand (Reservationsbev.) .......................................B 26,4 -

 TB -26,0 -
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ..........B 828,7 -

 TB -56,0 -
09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 200,0 -
 TB -4,6 -

10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................B 290,0 -
 TB 9,6 -

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

101) (Reservationsbev.) ...................................................B 935,8 -
 TB 25,0 -

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

lingslande mv. (Reservationsbev.) ...................................B 1.445,0 -
 TB -152,0 -
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6.35. Oplysningsvirksomhed
01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 55,0 -
 TB -20,0 -

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

(Reservationsbev.) ............................................................B 502,0 -
 TB 2,9 -

02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)
(Reservationsbev.) ............................................................B 125,0 -

 TB 11,0 -
03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 828,0 -
 TB 105,0 -

04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .............B 300,0 -
 TB 234,0 -

06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multila-
terale bidrag (Reservationsbev.) ......................................B 153,0 -

 TB 50,0 -

6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
01. Verdensbankgruppen (tekstanm. 15) (Reservationsbev.) B 970,0 1,2

 TB 324,4 -
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og

øvrige fonde (Reservationsbev.) ......................................B 322,1 -
 TB 23,5 -

04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ...............B 693,0 10,0
 TB -17,5 -

6.38. Partnerskaber for fair og bæredygtig vækst
01. Mobilisering af finansiering til investeringer

(Reservationsbev.) ............................................................B 500,0 -
 TB -281,8 -

02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder
(tekstanm. 101 og 169) (Reservationsbev.) .....................B 904,0 -

 TB -133,5 -

6.39. Humanitær bistand
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B - -
 TB -9,4 -

03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige
kriser (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .......................B 1.825,0 -

 TB 150,5 -



62 § 6.

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 14. ad 06.11.15.
Udenrigsministeren bemyndiges til at foretage aktiekøb og eventuelle tilskud i INSTEX (In-

strument in Support of Trade Exchanges) inden for en ramme på 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio.
kr. i 2021.

Nr. 15. ad 06.37.01.10.
Udviklingsministeren bemyndiges til i 2020 at etablere en statsgaranti til IBRD på USD 340,7

mio. som led i kapitaludvidelsen i IBRD.

Nr. 16. ad 06.37.02.10.
Udviklingsministeren bemyndiges til i 2020 at etablere en statsgaranti til AfDB på UA 884

mio. som led i kapitaludvidelsen i AfDB.



Anmærkninger

§ 6. 
Udenrigsministeriet





§ 6. 65

Indledning

Udenrigsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 indehol-
der nettomerudgifter på 17,2 mio. kr. og nettomindreindtægter på 59,1 mio. kr. under delloft for
driftsudgifter i forhold til bevillingen på finansloven for 2020, heraf udgør 31,7 mio. kr. ekstra-
ordinære udgifter og 59,1 mio. kr. ekstraordinære mindreindtægter som følge af COVID-19 (ka-
tegori 3).

Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende ka-
tegorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 17.138,8 76,3 17.215,1
 Udgifter ............................................................................ 17.598,8 17,2 17.616,0
 Indtægter .......................................................................... 460,0 -59,1 400,9
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. - - -
Udgifter ............................................................................ - - -

Indtægtsbudget ................................................................... 44,0 - 44,0
Udgifter ............................................................................ - - -

 Indtægter .......................................................................... 44,0 - 44,0
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 10,6 17,2 -59,1
2. Aktstykker .................................................................... - 4,9 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 10,3 31,7 -59,1
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,8 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - -18,6 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 0,3 - -

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Følgende tiltrådte aktstykker medfører ændringer i de samlede nettoudgifter for 2020 under
§ 6. Udenrigsministeriet:

- Der optages en merudgift på 2,1 mio. kr. på § 06.11.22. Risikopræmie vedr. statsgaranti til
IFU til afdækning af den statsfinansielle risici ved garantiforpligtigelse i forbindelse med
kapitaludvidelse i Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), jf. akt.
232 af 25. juni 2020.

- Der optages en merudgift på 2,8 mio. kr. på § 06.11.22. Risikopræmie vedr. statsgaranti til
IFU til afdækning af den statsfinansielle risici ved garantiforpligtigelse i forbindelse med
kapitaludvidelse i Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB), jf. akt. 133 af 17. december 2020.

Følgende tiltrådte aktstykker vedrører alene dispositionsadgang til at afholde udgifter inden
for rammerne af allerede afsatte bevillinger i 2020 under § 6. Udenrigsministeriet:

- Bidrag til Fonden for de mindst udviklede lande (LDCF), jf. akt. 103 af 12. marts 2020.
- Bidrag til UNICEF og WHO som følge af COVID-19, jf. akt. 120 af 2. april 2020.
- Bidrag til Verdensbankens Globale Koncessionelle Finansieringsfacilitet (GCFF) og Jordans

 Sundhedsfond for Flygtninge (JHFR), jf. akt. 119 af 2. april 2020.
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- Bidrag til udviklingspolitisk og humanitær hjælpepakke som følge af COVID-19, jf. akt. 141
af 12. april 2020.

- Adgang til at Danmark via Udenrigsministeriet indgår som aktionær i INSTEX (Instrument
in Support of Trade Exchanges) inden for en samlet ramme til aktiekøb og eventuelle tilskud
på 2,5 mio. kr. i 2020. Udgiften til aktiekøb og eventuelle tilskud afholdes via § 06.11.15.
Ikke-lovbundne tilskud til internationale organisationer og formål, jf. akt. 142 af 24. april
2020.

- Bidrag til 19. genopfyldning af IDA akt. 224 af 18. juni 2020.
- Bidrag til Global Partnership for Education, jf. akt. 225 af 18. juni 2020.
- Bidrag til kapitaludvidelse i Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD)

jf. akt. 232 af 25. juni 2020.
- Bidrag til IFUs adgang til genudlån i forbindelse med etableringen af Danmarks Grønne

Fremtidsfond, jf. akt. 315 af 24. september 2020.
- Bidrag til Danish Energy Partnership Programme III, (Depp III), jf. akt. 18 af 12. november

2020.
- Bidrag til indsats i Libanon og Sahel gennem danske NGO'er, jf. akt. 31 af 12. november
 2020.
- Bidrag til 15. genopfyldning af Den Afrikanske Udviklingsfond, jf. akt. 34 af 12. november

2020.
- Bidrag til Udviklingspolitisk COVID-19-hjælpepakke, jf. akt. 33 af 12. november 2020.
- Bidrag til det bilaterale udviklingssamarbejde med Kenya, jf. akt. 44 af 19. november 2020.
- Bidrag til den ny demokratifond, jf. akt. 51 af 3. december 2020.
- Bidrag til Verdensbankens energisektorprogram, jf. akt. 52 af 3. december 2020.
- Bidrag til Den Internationale Finansieringsinstitution, jf. akt. 57 af 25. november 2020.
- Bidrag til den Grønne Klimafond, jf. akt. 58 af 25. november 2020.
- Bidrag til Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA), jf. akt. 32 af 10. december 2020.
- Bidrag til Nærområdeprogrammet i Afghanistan, jf. akt. 59 af 25. november 2020.
- Bidrag til gældslettelse til Somalia, jf. akt. 75 af 10. december 2020.
- Bidrag til Multilateral Gældsinitiativ, jf. akt. 76 af 10. december 2020.
- Bidrag til International Union of Conservation of Natur (UNCN), jf. akt. 77 af 10. december

2020.
- Bidrag til PATRIP Foundation, jf. akt. 78 af 10. december 2020.
- Bidrag til fremrykning af betalinger til Verdensbanken, jf. akt. 105 af 10. december 2020.
- Bidrag til kapitaludvidelse af Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB), jf. akt. 133 af 17.

december 2020.

Herudover tiltrådte Finansudvalget i 2020 følgende aktstykker, som ikke medfører bevil-
lingsmæssige konsekvenser for staten i finansåret:

- Adgang til at Udenrigsministeriet frem til d. 9. juni 2020 kan yde tilskud til at dække allerede
afholdte udgifter på op til 50 pct. af de allerede afholdte omkostninger, hvis et fælles er-
hvervsfremstød aflyses eller reduceres som følge af COVID-19, jf. akt. 121 af 2. april 2020.

- Forlængelse af ordning i akt. 121 af 2. april 2020 til 31. august 2020 med henblik på at dække
allerede afholdte udgifter på op til 50 pct. af de allerede afholdte omkostninger, hvis et fælles
erhvervsfremstød aflyses eller reduceres som følge af COVID-19, jf. akt. 201 af 11. juni
2020.

- Yderligere forlængelse af ordning i akt. 121 af 2. april 2020 og senere akt. 201 af 11. juni
2020 til 31. december 2020. Forlængelsen af ordningen er gældende med tilbagevirkende
kraft fra 31. august 2020. Med ordningen kan Udenrigsministeriet i lyset af den ekstraordi-
nære situation som følge af COVID-19 yde tilskud til at dække allerede afholdte udgifter på
op til 50 pct. af de afholdte omkostninger, hvis et fælles erhvervsfremstød aflyses eller re-
duceres som følge af COVID-19, jf. akt. 316 af 24. september 2020.
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- På § 06.11.22. Risikopræmie vedr. statsgarantier, ændres risikopræmien vedr. statsgaranteret
låneramme til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) til en risikopræmie vedr. adgang
til statens genudlån til IFU, jf. akt. 315 af 24. september 2020. Endvidere ændres navnet på
hovedkontoen § 06.11.22. Risikopræmie vedr. statsgarantier til § 06.11.22. Risikopræmie
vedr. statsgarantier og genudlån som angivet i omtalte aktstykke.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
- Der optages en merudgift på 20,0 mio. kr. på § 06.11.41. Kompensationsordninger som følge

af COVID-19 med henblik på kompensationsordning til civilsamfundsorganisationer, jf. akt.
179 af 20. maj 2020.

- Der optages en merudgift på 100,0 mio. kr. på § 06.11.01. Udenrigstjenesten til en eksport-
og investeringspakke som led i udmøntning af Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og
virksomheder mv. i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark, jf. akt. 195 af 11. juni
2020.

- Der optages en merudgift på 2,5 mio. kr. på § 06.11.41. Kompensationsordninger som følge
af COVID-19 til forlængelse af den eksisterende lønkompensationsordning for foreninger,
selvejende institutioner og fonde mv., jf. akt. 258 af 25. juni 2020.

- Der er optaget en merudgift på 7,9 mio. kr. til en yderligere styrkelse af Eksport- og Job-
skabelses-taskforcen som led i Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og
eksportinitiativer, jf. akt. 264 af 30. juni 2020.

- Der optages en mindreudgift på 24,5 mio. kr. i 2020 mhp. regulering af ekstraordinære
driftsudgifter på § 06.11.01. Udenrigstjenesten til en eksport- og investeringspakke som følge
af COVID-19-krisen, jf. akt. 195 af 11. juni 2020.

- Der optages en mindreudgift på 15,1 mio. kr. i 2020 mhp. regulering af ekstraordinære ud-
gifter på § 06.11.41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19, jf. akt. 179 af 20.
maj 2020 og akt. 258 af 25. juni 2020.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
- Der optages en række overførsler under § 6.3. Bistand til udviklingslandene i medfør af ud-

viklingsministerens bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivi-
tetsområder inden for den samlede ramme for bistand til udviklingslandene.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
- Der udmøntes på Udenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,8 mio.

kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2020 af 7. december 2020.

ad 8. Direkte efterbevilling
- Der er på § 06.11.01. Udenrigstjenesten optaget en mindreudgift på 18,6 mio. kr. i henhold

til gældende ordning for særlig kurs-, pris- og lønregulering af udenrigstjenestens bevillinger,
der vedrører udgifter i fremmed valuta.

ad 9. Andre bevillingsforslag
- Der er under § 6.3. Bistand til udviklingslandene opført reserve på § 06.31.79.10. Reserve

på 672,4 mio. kr. samt budgetregulering på § 06.31.79.20 Budgetregulering på -496,4 mio.
kr., som tilsammen udgør en bevilling på 176,0 mio. kr. på § 06.31.79. Reserver og budge-
treguleringer. Der overføres 133,5 mio. kr. fra § 06.31.79.10. Reserve til § 06.32.02.15. Øv-
rige indsatser i Latinamerika og 42,5 mio. kr. fra § 06.31.79.10. Reserve til § 06.38.01.12.
Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling. Der overføres i alt 496,4 mio. kr. til
udligning af den negative budgetregulering på § 06.31.79.20. Budgetregulering fra §
06.31.79.10. Reserve.

- § 06.11.01. Udenrigstjenesten er reduceret med 16,1 mio. kr. som følge af udmøntning af
besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.
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- Negativ budgetregulering på 16,1 mio. kr. vedr. besparelser på statens konsulentforbrug er
udmøntet på 06.11.01. Udenrigstjenesten.

- Lønsumsloftet er hævet svarende til 0,3 mio. kr. med henblik på afholdelse af administra-
tionsudgifter ifm. § 06.11.18. Kompensationsordninger som følge af COVID-19, jf. BV
2.12.4 og akt. 179 af 20. maj 2020.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 17.138,8 76,3 17.215,1
Udgift ......................................................................................... 17.598,8 17,2 17.616,0
Indtægt ....................................................................................... 460,0 -59,1 400,9

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................................................ 1.868,1 76,3 1.944,4
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................................................... 1.868,1 76,3 1.944,4

Internationale organisationer ................................................ 664,0 - 664,0
6.21. Nordiske formål ............................................................. 146,0 - 146,0
6.22. Øvrige internationale organisationer ............................. 518,0 - 518,0

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) .................... 14.533,2 - 14.533,2
6.31. Reserver ......................................................................... 176,0 -165,0 11,0
6.32. Bilateral bistand ............................................................. 3.850,5 -147,1 3.703,4
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ............... 935,8 25,0 960,8
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer .............. 1.445,0 -152,0 1.293,0
6.35. Oplysningsvirksomhed ................................................... 55,0 -20,0 35,0
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................ 1.908,0 402,9 2.310,9
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU .................................. 2.058,9 330,4 2.389,3
6.38. Partnerskaber for fair og bæredygtig vækst ................. 1.404,0 -415,3 988,7
6.39. Humanitær bistand ......................................................... 2.700,0 141,1 2.841,1

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 73,5 - 73,5
6.41. Fællesudgifter ................................................................. 73,5 - 73,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... - - -
Udgift ......................................................................................... - - -

Specifikation af nettotal:

Internationale organisationer ................................................ - - -
6.22. Øvrige internationale organisationer ............................. - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 44,0 - 44,0
Udgift ......................................................................................... - - -
Indtægt ....................................................................................... 44,0 - 44,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................................................ 44,0 - 44,0
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................................................... 44,0 - 44,0
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 17.094,8 76,3 17.171,1
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 17.094,8 76,3 17.171,1
 Udgift ..................................................................................... 17.598,8 17,2 17.616,0
 Indtægt ................................................................................... 504,0 -59,1 444,9

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 2.412,2 -0,2 2.412,0
 Indtægt ................................................................................... 318,2 -59,1 259,1
Interne statslige overførsler:

Udgift ..................................................................................... 4,8 4,9 9,7
 Indtægt ................................................................................... 59,7 - 59,7
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 14.847,8 -93,7 14.754,1
 Indtægt ................................................................................... 40,6 - 40,6
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 99,0 - 99,0
 Indtægt ................................................................................... 4,0 - 4,0
Kapitalposter:

Udgift ..................................................................................... 235,0 106,2 341,2
 Indtægt ................................................................................... 81,5 - 81,5
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Udenrigstjenesten mv.

06.11. Udenrigstjenesten mv.

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.850,3 47,9 1.898,2
Indtægt ............................................................................... 377,9 -59,1 318,8
Udgift ................................................................................. 2.228,2 -11,2 2.217,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 10,6 -11,2 -59,1

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til eksport og investe-
ringspakke som følge af COVID-19, jf. akt. 195 af
11. juni 2020 ................................................................ 5,3 16,4 -83,6
Ekstraordinære driftsudgifter til yderligere styrkelse
af Eksport- og Jobskabelses-taskforce som følge af
COVID-19, jf. akt. 264 af 30. juni 2020 .................... 5,0 7,9 -
Regulering af ekstraordinære driftsudgifter til en
eksport- og investeringspakke som følge af CO-
VID-19-krisen, jf. akt. 195 af 11. juni 2020 .............. - - 24,5

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,8 -

8. Direkte efterbevilling  
Kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udetjene-
stens bevillinger ........................................................... - -18,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Kontoen er reduceret med som følge af udmøntning
af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale
om finansloven for 2020 ............................................. - -16,1 -
Lønsumsloftet er hævet svarende til 0,3 mio. kr.
mhp. afholdelse af administrationsudgifter ifm. §
06.11.41. Kompensationsordninger som følge af
COVID-19, jf. BV 2.12.4 og akt. 179 af 20. maj
20. ................................................................................. 0,3 - -
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06.11.22. Risikopræmie vedr. statsgaranti til IFU (tekstanm. 104)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4,8 4,9 9,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,9 -

2. Aktstykker  
Afdækning af statsfinansiel risici ved garantifor-
pligtigelse ifm. kapitaludvidelse i Den Internationa-
le Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), jf.
akt. 232 af 25. juni 2020. ............................................ - 2,1 -
Afdækning af statens kreditrisiko ifm. garantifor-
pligtigelse som følge af kapitaludvidelse i Den
Afrikanske Udviklingsbank (AfDB), jf. akt. 133 af
17. december 2020. ...................................................... - 2,8 -

06.11.41. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 7,4 7,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,4 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære udgifter til kompensationsordninger
til civilsamfundsorganisationer mv. som følge af
COVID-19, jf. akt. 179 af 20. maj 2020 .................... - 20,0 -
Ekstraordinære udgifter til forlængelse af kompen-
sationsordninger til civilsamfundsorganisationer mv.
som følge af COVID-19, jf. akt. 258 af 25. juni

 2020 .............................................................................. - 2,5 -
Regulering af ekstraordinære udgifter vedr. kom-
pensationsordninger som følge af COVID-19, jf.
akt. 179 af 20. maj 2020 og akt. 258 af 25. juni

 2020 .............................................................................. - -15,1 -
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06.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -16,1 16,1 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 16,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af besparelse på statens konsulentfor-
brug, jf. Aftale om finansloven for 2020. Den nega-
tive budgetregulering udmøntes på § 06.11.01.

 Udenrigstjenesten ......................................................... - 16,1 -
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Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

Indledende bemærkninger

Den samlede bevillingsramme til udviklingsbistand under § 6.3. Bistand til udviklingslandene
udgjorde 17.098,4 mio. kr. på finansloven for 2020.

Med henblik på at sikre, at der afsættes 0,7 pct. af BNI over en rullende treårig periode, er der
indført en reguleringsmekanisme for 2017 og frem, jf. tekstanmærkning nr. 103. Regulerings-
mekanismen håndterer udsving i flygtningemodtagelsesudgifter mv. og ændrede BNI-skøn. Det
medfører, at hvis udgifterne til flygtningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand, ved
udgangen af 3. kvartal skønnes at blive lavere end budgetteret på finansloven, vil den del af ud-
viklingsbistanden, som Udenrigsministeriet administrerer (§ 6.3. Bistand til udviklingslandene)
blive tilsvarende opjusteret. Baseret på skønnet for flygtningemodtagelsesudgifter ved udgang af
3. kvartal træder reguleringsmekanismen ikke i kraft i 2020, da mindreforbruget ikke overstiger
100 mio. kr.

Forslaget til lov om tillægsbevilling på udviklingsbistandens område indeholder bevillingsover-
førsler mellem hovedkonti, der er foretaget i løbet af finansåret i medfør af ministeren med ansvar
for udviklingssamarbejdets bemyndigelse til at foretage overførsler mellem hovedkonti og akti-
vitetsområder inden for den eksisterende ramme for § 6.3. Bistand til udviklingslandene.

Bevillinger over 39 mio. kr. fra rammebevillinger samt overførsler, der bevirker at de samlede
overførsler mellem to aktivitetsområder overstiger 5 pct. af den samlede bevilling for det mindste
af de berørte aktivitetsområder, dog mindst 39 mio. kr., er blevet forelagt Finansudvalget jf. BV
2.2.7 og BV 2.2.9.

Nedenstående oversigt viser de samlede TB-bevægelser mellem hovedkonti under § 6.3. i 2020.
Mio. kr. B TB B+TB

6.31. Reserver 176,00 -165,00 11,00

6.32. Bilateral bistand 3.850,50 -147,10 3.703,40

01. Udviklingslande i Afrika 1.868,40 -160,40 1.708,00
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika 210,00 106,30 316,30
04. Personelbistand 267,00 -16,00 251,00
07. Lånebistand 26,40 -26,00 0,40
08. Øvrige bistand 828,70 -56,00 772,70
09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram 200,00 -4,60 195,40
10. Migration 290,00 9,60 299,60

6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 935,80 25,00 935,80

01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 935,80 25,00 960,80

6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer 1.445,00 -152,00 1.293,00

01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande
mv.

1.445,00 -152,00 1.293,00

6.35. Oplysningsvirksomhed 55,00 -20,00 35,00

01. Oplysning i Danmark mv. 55,00 -20,00 35,00

6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. 1.908,00 402,90 2.020,90

01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) 502,00 2,90 504,90
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) 125,00 11,00 136,00
03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling 828,00 105,00 933,00
04. Uddannelse 300,00 234,00 534,00
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06.31. Reserver

06.31.79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 176,0 -165,0 11,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -165,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.32.04.12. Firmarådgivere mhp.
dækning af udgifter fra valutakursdifferencer ............ - 11,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 06.32.02.15. Øvrige indsatser i Asi-
en og Mellemøsten mhp. forhøjelse af bidrag til
nærområdeprogram i Afghanistan ............................... - -133,5 -
Overførsel til § 06.38.01.12. Den Internationale Fi-
nansieringsinstitution (IFC) mhp. fremrykning af bi-
drag til IFC .................................................................. - -42,5 -
Overførsel til § 06.31.79.20. Budgetregulering mhp.
udligning af negativ budget ......................................... - -496,4 -
Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. udlig-
ning af negativ budgetregulering ................................ - 496,4 -

06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag 153,00 50,00 203,00

6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU 2.058,90 330,40 2.389,30

01. Verdensbankgruppen 968,80 324,40 1.293,20

03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige
fonde

322,10 23,50 345,60

04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) 683,00 -17,50 665,50

6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst 500,00 -415,30 84,70

01. Mobilisering af finansiering til investeringer 500,00 -281,80 218,20
02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder 0,00 -133,50 -133,50

6.39. Humanitær bistand 2.700,00 141,10 2.841,10

02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser 0,00 -9,40 -9,40
03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser 1.825,00 150,50 1.975,50

I alt nettobistand 13.629,20 0,00 13.629,20
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06.32. Bilateral bistand

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.868,4 -160,4 1.708,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -160,4 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.38.01.13. Mobilisering af finan-
siering til investeringer jf. akt. 141 af 16. april

 2020 .............................................................................. - 25,0 -
Overførsel fra § 06.38.01.13. Mobilisering af finan-
siering til investeringer jf. akt. 141 af 16. april

 2020 .............................................................................. - 30,0 -
Overførsel fra § 06.38.01.13. Mobilisering af finan-
siering til investeringer jf. akt. 141 af 16. april

 2020 .............................................................................. - 10,0 -
Overførsel fra § 06.38.01.13. Mobilisering af finan-
siering til investeringer jf. akt. 141 af 16. april

 2020 .............................................................................. - 33,0 -
Overførsel fra § 06.38.01.13. Mobilisering af finan-
siering til investeringer jf. akt. 141 af 16. april

 2020 .............................................................................. - 20,0 -
Overførsel fra § 06.38.01.13. Mobilisering af finan-
siering til investeringer jf. akt. 141 af 16. april

 2020 .............................................................................. - 32,0 -
Overførsel til § 06.37.01.11. Den Internationale Ud-
viklingssammenslutning (IDA) jf. akt. 105 af 10.
december 2020 ............................................................. - -200,4 -
Overførsel til § 06.37.01.10. Verdensbanken (IBRD)
jf. akt. 105 af 10. december 2020 ............................... - -38,0 -
Overførsel til § 06.36.04.10. Global Partnership for
Education (GPE) jf. akt. 225 af 18. juni 2020 ........... - -100,0 -
Overførsel fra § 06.34.01.10. Klima, konflikt, for-
drivelse og irregulær migration i Afrika jf. akt. 33
af 12. november 2020 .................................................. - 20,0 -
Overførsel fra § 06.34.01.10. Klima, konflikt, for-
drivelse og irregulær migration i Afrika jf. akt. 33
af 12. november 2020 .................................................. - 20,0 -
Overførsel fra § 06.34.01.10. Klima, konflikt, for-
drivelse og irregulær migration i Afrika jf. akt. 33
af 12. november 2020 .................................................. - 20,0 -
Overførsel til § 06.36.04.12. Øvrige multilaterale
uddannelsesindsatser jf. akt. 33 af 12. november

 2020 .............................................................................. - -2,0 -
Overførsel fra § 06.32.08.70. Demokrati, menneske-
rettigheder og god regeringsførelse jf. akt. 33 af 12.
november 2020 ............................................................ - 10,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.36.03.17. Den Glovale Vaccine
Alliance (Gavi) mhp. forhøjelse af bidrag til Gavi .... - -40,0 -
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06.32.02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 210,0 106,3 316,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 106,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.37.01.11. Den Internationale Ud-
viklingssammenslutning (IDA) jf. akt. 105 af 10.
december 2020 ............................................................. - -2,7 -
Overførsel til § 06.36.04.12. Øvrige multilaterale
uddannelsesindsatser jf. akt. 33 af 12. november

 2020 .............................................................................. - -24,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. forhø-
jelse af bidrag til nærområdeprogram i Afghanistan .. - 133,5 -

06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 267,0 -16,0 251,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -16,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.31.79.30. Valutareguleringer
mhp. dækning af udgifter fra valutakursdifferencer ... - -11,0 -
Overførsel til § 06.32.10.13. Migration og udsen-
delse mhp. bidrag til uledsagede flygtningebørn ........ - -5,0 -

06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 26,4 -26,0 0,4
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -26,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til 06.37.01.11. Den Internationale Ud-
viklingssammenslutning (IDA) jf. akt. 105 af 10.
december 2020 ............................................................. - -26,0 -
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06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 828,7 -56,0 772,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -56,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i
Afrika jf. akt. 33 af 12. november 2020 ..................... - -10,0 -
Overførsel til § 06.33.01.10. Pulje og netværk jf.
akt. 33 af 12. november 2020 ..................................... - -25,0 -
Overførsel fra § 06.38.02.18. Verdensmålsfacilitet:
Strategiske indsatser i transitions- og vækstøkono-
mier jf. akt. 33 af 12. november 2020 ........................ - 10,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.37.01.11. Den Internationale Ud-
viklingssammenslutning (IDA) mhp. fremrykning af
bidrag til IDA .............................................................. - -31,0 -

06.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 200,0 -4,6 195,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.32.10.13. Migration og udsen-
delse mhp. bidrag til uledsagede flygtningebørn ........ - -4,6 -

06.32.10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 290,0 9,6 299,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 9,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.32.04.12. Firmarådgivere mhp.
bidrag til uledsagede flygtningebørn ........................... - 5,0 -
Overførsel fra § 06.32.09.20. Øvrige indsatser mhp.
bidrag til uledsagede flygtningebørn ........................... - 4,6 -
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06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer

06.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer (tekstanm. 101) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 935,8 25,0 960,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 25,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.32.08.70. Demokrati, menneske-
rettigheder og god regeringsførelse jf. akt. 33 af 12.
november 2020 ............................................................ - 25,0 -

06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer

06.34.01. Naturressourcer, energi og klimaforandringer i udviklingslande mv.
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.445,0 -152,0 1.293,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -152,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.36.03.10. FN's befolkningsfond
(UNFPA) jf. akt. 33 af 12. november 2020 ............... - -20,0 -
Overførsel til § 06.32.01.05. Etiopien jf. akt. 33 af
12. november 2020 ...................................................... - -20,0 -
Overførsel til § 06.32.01.08. Somalia jf. akt. 33 af
12. november 2020 ...................................................... - -20,0 -
Overførsel til § 06.32.01.11. Kenya jf. akt. 33 af
12. november 2020 ...................................................... - -20,0 -
Overførsel til § 06.36.04.10. Global Partnership for
Education jf. akt. 33 af 12. november 2020 ............... - -35,0 -
Overførsel til § 06.36.02.10. Generelt bidrag til
UNICEF jf. akt. 33 af 12. november 2020 ................. - -11,0 -
Overførsel til § 06.36.04.11. Education Cannot
Wait jf. akt. 33 af 12. november 2020 ....................... - -14,0 -
Overførsel fra § 06.38.02.12. Partnerskaber for bæ-
redygtig vækst og grøn omstilling jf. akt. 33 af 12.
november 2020 ............................................................ - 40,0 -
Overførsel til § 06.37.01.11. Den Internationale Ud-
viklingssammenslutning (IDA) jf. akt. 105 af 10.
december 2020 ............................................................. - -26,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
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Overførsel til § 06.38.01.12. Den Internationale Fi-
nansieringsinstitution (IFC) mhp. fremrykning af bi-
drag til kapitaludvidelse i IFC .................................... - -25,7 -

06.35. Oplysningsvirksomhed

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 55,0 -20,0 35,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -20,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond
mhp. forhøjelse af bidrag til UNFPA ......................... - -20,0 -

06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 502,0 2,9 504,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.39.02.11. Civile beredskaber og
akutte hum. indsatser mhp. forhøjelse af bidrag til

 FN-byen ........................................................................ - 2,9 -

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 125,0 11,0 136,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 11,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.34.01.10. Klima, konflikt, for-
drivelse og irregulær migration i Afrika jf. akt. 33
af 12. november 2020 .................................................. - 11,0 -
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06.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 828,0 105,0 933,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 105,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.34.01.10. Klima, konflikt, for-
drivelse og irregulær migration i Afrika jf. akt. 33
af 12. november 2020 .................................................. - 20,0 -
Overførsel fra § 06.38.02.12. Partnerskaber for bæ-
redygtig vækst og grøn omstilling jf. akt. 33 af 12.
november 2020 ............................................................ - 25,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.35.01.13. Oplysningsvirksom-
hed mhp. forhøjelse af bidrag til UNFPA .................. - 20,0 -
Overførsel fra § 06.32.01.06. Niger mhp. forhøjelse
af bidrag til Gavi ......................................................... - 40,0 -

06.36.04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 300,0 234,0 534,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 234,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i
Afrika jf. akt. 225 af 18. juni 2020 ............................ - 100,0 -
Overførsel fra § 06.34.01.10. Klima, konflikt, for-
drivelse og irregulær migration i Afrika jf. akt. 33
af 12. november 2020 .................................................. - 35,0 -
Overførsel fra § 06.32.01.15. Ghana jf. akt. 33 af
12. november 2020 ...................................................... - 8,5 -
Overførsel fra § 06.32.02.12. Nepal jf. akt. 33 af
12. november 2020 ...................................................... - 24,5 -
Overførsel fra § 06.38.02.12. Partnerskaber for bæ-
redygtig vækst og grøn omstilling jf. akt. 33 af 12.
november 2020 ............................................................ - 2,0 -
Overførsel fra § 06.34.01.10. Klima, konflikt, for-
drivelse og irregulær migration i Afrika jf. akt. 33
af 12. november 2020 .................................................. - 14,0 -
Overførsel fra § 06.38.02.14. Strategisk sektorsam-
arbejde jf. akt. 33 af 12. november 2020 ................... - 50,0 -
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06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 153,0 50,0 203,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 50,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.38.01.13. Mobilisering af finan-
siering til investeringer jf. akt. 141 af 16. april

 2020 .............................................................................. - 50,0 -
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06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU

06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 970,0 324,4 1.294,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 1,2 - 1,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 324,4 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i
Afrika jf. akt. 105 af 10. december 2020 ................... - 200,4 -
Overførsel fra § 06.32.01.23. Øvrige indsatser i
Afrika jf. akt. 105 af 10. december 2020 ................... - 38,0 -
Overførsel fra § 06.32.02.17. Bolivia jf. akt. 105 af
10. december 2020 ....................................................... - 2,7 -
Overførsel fra § 06.32.07.14. Lånebistand jf. akt.
105 af 10. december 2020 ........................................... - 26,0 -
Overførsel fra § 06.34.01.20. Bilaterale miljøindsat-
ser jf. akt. 105 af 10. december 2020 ......................... - 26,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.32.08.70. Demokrati, menneske-
rettigheder og god regeringsførelse mhp. fremryk af
bidrag til IDA .............................................................. - 31,0 -

06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 322,1 23,5 345,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 23,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.37.04.10. Den Europæiske Ud-
viklingsfond (EUF) mhp. forhøjelse af bidrag til
multilaterale gældslettelsesinitiativer .......................... - 17,0 -
Overførsel fra § 06.39.02.12. Bistand til flygtninge
og internt fordrevne i nærområder mhp. forhøjelse
af bidrag til multilaterale gældslettelsesinitiativer ...... - 6,5 -
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06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 693,0 -17,5 675,5
Indtægtsbevilling ............................................................... 10,0 - 10,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -17,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.37.03.14. Multilaterale gældslet-
telsesinitiativer mhp. forhøjelse af bidrag til multi-
laterale gældslettelsesinitiativer ................................... - -17,0 -
Overførsel til § 06.39.03.11. Bidrag til akutte og
langvarige kriser mhp. opjustering af akutpulje ......... - -0,5 -

06.38. Partnerskaber for fair og bæredygtig vækst

06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 500,0 -281,8 218,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -281,8 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.39.03.10. Strategiske partnerska-
ber og Nødhjælpspuljer jf. akt. 141 af 16. april

 2020 .............................................................................. - -150,0 -
Overførsel til § 06.36.06.24. Diverse multilaterale
bidrag jf. akt. 141 af 16. april 2020 ........................... - -50,0 -
Overførsel til § 06.32.01.20. Mali jf. akt. 141 af 16.
april 2020 ..................................................................... - -25,0 -
Overførsel til § 06.32.01.17. Burkina Faso jf. akt.
141 af 16. april 2020 ................................................... - -30,0 -
Overførsel til § 06.32.01.12. Uganda jf. akt. 141 af
16. april 2020 ............................................................... - -10,0 -
Overførsel til § 06.32.01.11. Kenya jf. akt. 141 af
16. april 2020 ............................................................... - -33,0 -
Overførsel til § 06.32.01.08. Somalia jf. akt. 141 af
16. april 2020 ............................................................... - -20,0 -
Overførsel til § 06.32.01.05. Etiopien jf. akt. 141 af
16. april 2020 ............................................................... - -32,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.34.01.10. Klima, konflikt, for-
drivelse og irregulær migration i Afrika mhp. frem-
rykning af bidrag til kapitaludvidelse i IFC ............... - 25,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Overførsel fra § 06.31.79.10. Reserve mhp. frem-
rykning af bidrag til kapitaludvidelse i IFC ............... - 42,5 -

06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 904,0 -133,5 770,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -133,5 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 06.34.01.40. Energi og vandres-
sourcer jf. akt. 33 af 12. november 2020 ................... - -40,0 -
Overførsel til § 06.36.03.16. Den Globale Fond for
bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria jf.
akt. 33 af 12. november 2020 ..................................... - -25,0 -
Overførsel til § 06.36.04.12. Øvrige multilaterale
uddannelsesindsatser jf. akt. 33 af 12. november

 2020 .............................................................................. - -8,5 -
Overførsel til § 06.36.04.11. Education Cannot
Wait jf. akt. 33 af 12. november 2020 ....................... - -50,0 -
Overførsel til § 06.32.08.35. OHCHR - FN's Høj-
kommissær for Menneskerettigheder jf. akt. 33 af
12. november 2020 ...................................................... - -10,0 -

06.39. Humanitær bistand

06.39.02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm. 101) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -9,4 -9,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -9,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 06.36.01.14. FN-byen mhp. forhø-
jelse af bidrag til FN-byen .......................................... - -2,9 -
Overførsel til § 06.37.03.14. Multilaterale gældslet-
telsesinitiativer mhp. forhøjelse af bidrag til multi-
laterale gældslettelsesinitiativer ................................... - -6,5 -
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06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser (tekstanm.
101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.825,0 150,5 1.975,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 150,5 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 06.38.01.13. Mobilisering af finan-
siering til investeringer jf. akt. 141 af 16. april

 2020 .............................................................................. - 150,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 06.37.04.10. Den Europæiske Ud-
viklingsfond (EUF) mhp. opjustering af akutpulje ..... - 0,5 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad. tekstanmærkning nr. 14.
Tekstanmærkningen er ny og optaget med hjemmel i akt. 142 af 24. april 2020.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Danmark via Udenrigsministeriet indgår som aktionær
i INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) inden for en samlet ramme til aktiekøb
og eventuelle tilskud på 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021. INSTEX er et instrument, der
har til formål at facilitere europæiske virksomheders samhandel med Iran inden for humanitær
handel - og dermed understøtte atomaftalen med Iran. INSTEX er oprettet af Storbritannien,
Frankrig og Tyskland.

Ad. tekstanmærkning nr. 15.
Tekstanmærkningen er ny og optaget med hjemmel i akt. 232 af 17. juni 2020.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde be-
myndiges til i 2020 at etablere en statsgaranti til Den Internationale Bank for Genopbygning og
Udvikling (IBRD) svarende til USD 340,7 mio. kr. som led i kapitaludvidelsen i IBRD. Garan-
tiforpligtelsen vil, som tidligere garantiforpligtelser, gælde for resten af Danmarks medlemskab
af IBRD, og der vil alene blive trukket på den i tilfælde af, at betalingsstandsning rammer en
meget omfattende del af det samlede udlån i banken.

Ad. tekstanmærkning nr. 16.
Tekstanmærkningen er ny og optaget med hjemmel i akt. 133 af 17. december 2020.

Med tekstanmærkningen bemyndiges ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde til i 2020
at etablere en statsgaranti til AfDB på UA 884 mio. som led i kapitaludvidelsen i AfDB.
Garantiforpligtelsen vil, som tidligere garantiforpligtelser, gælde for resten af Danmarks med-
lemskab af AfDB, og der vil alene blive trukket på den i tilfælde af, at betalingsstandsning ram-
mer en meget omfattende del af det samlede udlån i banken.
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§ 7. Finansministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 2.219,7 2.219,7 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 6.830,3 6.953,8 123,5

Offentlig økonomi ..................................................................................... 7.080,9 123,5
7.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 121,0 -
7.12. Digitalisering ................................................................................... -0,5 -
7.13. Administration ................................................................................. - -
7.14. Modernisering af den offentlige sektor .......................................... 5,9 -
7.15. Statslige selskaber ........................................................................... 6.953,8 123,5
7.17. Statens It ......................................................................................... - -
7.18. Udlodningsloven ............................................................................. 0,7 -

Grønland og Færøerne ............................................................................ - -
7.31. Grønland .......................................................................................... - -

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ............................................ 2.092,6 -
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ...................................... 2.092,6 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 3.761,4 -
Interne statslige overførsler ....................................................................... 154,9 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 2.078,9 -
Kapitalposter ............................................................................................... 3.178,3 123,5
Aktivitet i alt .............................................................................................. 9.173,5 123,5
Bevilling i alt ............................................................................................. 9.173,5 123,5
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Offentlig økonomi

7.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 6) (Driftsbev.) ........................B 254,1 -

 TB 2,5 -
02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.) ....B 79,0 -

 TB -24,0 -
03. Den Sociale Investeringsfond (Reservationsbev.) ...........B 5,0 -

 TB -5,0 -
09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.) ....................................B 28,6 -

 TB - -
78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån ..............B - -

 TB 156,2 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 8,7 -

 TB -8,7 -

7.12. Digitalisering
01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.) ................................B 213,8 -

 TB -0,1 -
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124)

(Driftsbev.) .......................................................................B 327,0 -
 TB -0,4 -

7.13. Administration
01. Statens Administration (Statsvirksomhed) .......................B - -

 TB - -

7.14. Modernisering af den offentlige sektor
01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (Driftsbev.) .B 127,4 -

 TB 5,9 -

7.15. Statslige selskaber
06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5) ........................B - -

 TB 282,3 123,5
08. Aktiedispositioner ............................................................B 150,0 -

 TB 6.671,5 -

7.17. Statens It
01. Statens It (Statsvirksomhed) ............................................B - -

 TB - -

7.18. Udlodningsloven
19. Social- og Indenrigsministeriet (tekstanm. 126) .............B 154,4 154,4

 TB 0,7 -
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Grønland og Færøerne

7.31. Grønland
05. Overførsel til Grønlands Selvstyre vedr. særlige pro-

jekter (Reservationsbev.) ..................................................B 2,0 -
 TB - -

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ........................B 19.086,3 -

 TB 2.092,6 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 6. ad 07.11.01.
Finansministeren bemyndiges til at tilføre bevilling til samtlige driftsbevillinger og bevillinger

af typen statsvirksomhed på finansloven, med henblik på at staten kan afholde enhver ekstraor-
dinær driftsudgift, der vurderes at være nødvendig for at håndtere udbruddet af COVID-19. Be-
villingstilførslerne optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 128.
Finansministeren bemyndiges til i 2020 at stille en statsgaranti, der over en treårig periode

dækker for betalingen af renter, afdrag og andre finansielle transaktioner forbundet med en kre-
ditfacilitet til SAS. Statsgarantien vil kunne dække tab under kreditfaciliteten op til et maksimum
på 1,5 mia. SEK.

Stk. 2. SAS betaler for modtagelsen af garantien en provision til staten på 1,0 pct. p.a.
Stk. 3. Eventuelle tab vil blive afholdt på § 7. Finansministeriet.

Nr. 129.
Finansministeren bemyndiges til i 2020 at etablere en statsgaranti til Kommissionen på

563,837750 mio. euro vedr. EU-instrument til finansiel assistance vedr. nationale lønkompensa-
tionsordninger o.l. (SURE).

Stk. 2. Der afsættes en risikopræmie på 0,3 pct. p.a. af Danmarks andel af lånebeløbet i ga-
rantiens løbetid.

Stk. 3. Eventuelle tab vil blive afholdt på § 7. Finansministeriet.

Nr. 130.
Finansministeren bemyndiges til i 2020 over for Danmarks Nationalbank at udstede en garanti

på 300 mio. SDR vedrørende udlån til IMF's Poverty Reduction and Growth Trust. Garantien er
gældende indtil senest 2039.

Stk. 2. Der afsættes en risikopræmie på 0,15 pct. p.a. af garantibeløbet i garantiens løbetid.
Stk. 3. Eventuelle tab vil blive afholdt på § 7. Finansministeriet.
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Indledning

Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 indeholder
nettomerudgifter på i alt 2.219,7 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillin-
gerne på finansloven for 2020, heraf udgør 1.432,1 mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge
af COVID-19 (kategori 3). Der er optaget 123,5 mio. kr. i indtægter og 6.953,8 mio. kr. i udgifter
uden for loft, heraf udgør 4.760,7 mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 (ka-
tegori 3). Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende
kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 25.324,0 2.219,7 27.543,7
 Udgifter ............................................................................ 29.274,5 2.219,7 31.494,2
 Indtægter .......................................................................... 3.950,5 - 3.950,5
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. -465,4 6.830,3 6.364,9
Udgifter ............................................................................ 3.079,6 6.953,8 10.033,4

 Indtægter .......................................................................... 3.545,0 123,5 3.668,5
Indtægtsbudget ................................................................... 3.325,2 - 3.325,2
 Indtægter .......................................................................... 3.325,2 - 3.325,2
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 6,0 2.219,7 -
2. Aktstykker .................................................................... 5,4 -22,1 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 1.432,1 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 1,0 -3,2 -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,3 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 816,7 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ -0,4 -3,5 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 6.953,8 123,5
2. Aktstykker .................................................................... - 2.178,3 123,5
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 4.760,7 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 14,8 -

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der er i 2020 tiltrådt otte aktstykker, der har udgiftsmæssig virkning på Finansministeriets

område og som ikke kan henføres til COVID-19 relaterede udgifter. Der tilføres udgifter svarende
til -22,1 mio. kr. under delloft for driftsudgifter, samt udgifter svarende til 2.178,3 mio. kr. og
indtægter svarende til 123,5 mio. kr. uden for delloft for drift.

For det første er der ved akt. 91 af 30. januar 2020 om at styrke lederudvikling i staten til-
trådt, at der overføres 2,6 mio. kr. heraf 2,4 mio. kr. i lønsum til § 07.11.01. Departementet i
2020. Udgiften finansieres af de på finansloven opførte midler under § 35.11.19. Regeringsre-
serve.

For det andet er der ved akt. 108 af 10. december 2020 om tilskud til de syv berørte nordjyske
kommuner som følge af nedlukning og minksituationen den 6. november 2020 tiltrådt, at kontoen
§ 07.11.79. Reserver og budgetregulering nedskrives med 8,9 mio. kr. til finansiering af tilskud-
det.

For det tredje er der ved akt. 95 af 3. december 2020 om kompensationsordninger som følge
af COVID-19 tiltrådt, at kontoen § 07.11.79. Reserver og budgetregulering nedskrives med 20,0
mio. kr. til finansiering af tilskuddet.
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For det fjerde er det ved akt. 17 af 5. november 2020 om at udvide Økonomistyrelsens fæl-
lesstatslige analyseenhed tiltrådt, at der overføres 4,2 mio. kr. heraf 3,0 mio. kr. i lønsum til §
07.14.01. Økonomistyrelsen i 2020. Udgiften finansieres af de på finansloven opførte midler un-
der § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

For det femte er det ved akt. 105 af 17. marts 2020 om stiftelse af nyt statsligt gasselskab,
Dansk Gasselskab A/S, med henblik på at forberede overtagelsen af Evida tiltrådt, at der overføres
5,0 mio. kr. til § 07.15.08. Aktiedispositioner i 2020.

For det sjette er det ved akt. 23 af 3. december 2020 om erhvervelse af aktier og kapita-
lindskud i Evida Holding A/S (Evida) tiltrådt, at der overføres 1.891,0 mio. kr. til § 07.15.08.
Aktiedispositioner i 2020.

For det syvende er det ved akt. 27 af 26. november 2020 om at foretage indskud i ejendomme
i Statens Ejendomssalg A/S (Freja) tiltrådt, at kontoen § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S'
udgiftsbevilling opjusteres med 136,8 mio. kr. og indtægtsbevilling opjusteres med 86,3 mio. kr.

For det ottende er det ved akt. 122 af 17. december 2020 om at foretage indskud i ejendomme
i Statens Ejendomssalg A/S (Freja) tiltrådt, at kontoen § 07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S'
udgiftsbevilling opjusteres med 145,5 mio. kr. og indtægtsbevilling opjusteres med 37,2 mio. kr.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der tilføres til Finansministeriets område i alt udgifter svarende til 6.192,8 mio. kr. Følgende

transaktioner fremhæves:
For det første er det ved akt. 145 af 24. april 2020 om at stille en statsgaranti til SAS AB

tiltrådt, at der overføres 19,9 mio. kr. til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier
fra § 07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån i 2020 til finansiering af den kre-
ditrisiko, der vurderes at være forbundet med at stille statsgarantien.

For det andet er det ved akt. 210 af 18. juni 2020 om at stille statsgaranti til EU-kommis-
sionen tiltrådt, at der overføres 29,5 mio. kr. til § 37.64.01. Hensættelser vedr. kreditrisici på lån
og garantier fra § 07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån til finansiering af den
kreditrisiko, der vurderes at være forbundet med at stille statsgarantien.

For det tredje er det ved akt. 6 af 22. oktober 2020 om at foretage et kapitalindskud i Dan-
marks Genopretningsfond tiltrådt, at der afholdes udgifter i forbindelse med statens egenkapita-
lindskud i fonden på 1,0 mia. kr. i 2020 på § 07.15.08. Aktiedispositioner. Hertil overføres 90,0
mio. kr. fra § 07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån til § 37.64.01. Hensættelser
vedr. kreditrisici på lån og garantier til finansiering af den kreditrisiko, der er forbundet med at
foretage kapitalindskuddet i fonden.

For det fjerde er det ved akt. 234 af 25 juni 2020 om at stille statsgaranti til Danmarks Na-
tionalbank tiltrådt, at der overføres 2,0 mio. kr. til § 37.64.01. Hensættelser vedr. kreditrisici på
lån og garantier fra § 07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån til finansiering af
den kreditrisiko, der vurderes at være forbundet med at stille en statsgarantien.

For det femte er der ved fortroligt akt. AL af 25. juni 2020 om rekapitalisering af SAS AB
tiltrådt, at der overføres 14,8 mio. kr. til § 37.64.01. Hensættelser vedr. kreditrisici på lån og
garantier fra § 07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån til finansiering af den
kreditrisiko, der vurderes at være forbundet med rekapitaliseringen.

For det sjette er der ved fortroligt akt. AL af 25. juni 2020 om rekapitalisering af SAS AB
tiltrådt, at kontoen § 07.15.08. Aktiedispositioner opjusteres med 3.760,6 mio. kr. til rekapitali-
sering af SAS AB.

For det syvende er der ved fortroligt akt. AL af 25. juni 2020 om rekapitalisering af SAS
AB tiltrådt, at kontoen § 07.15.08. Aktiedispositioner opjusteres med 0,1 mio. kr. til depotom-
kostninger i forbindelse med rekapitalisering af SAS AB.

For det ottende er der ved akt. 53 af 26. november 2020 tiltrådt, at kontoen § 07.51.11. Bidrag
til EU vedrørende moms og BNI opjusteres med 1.275,9 mio. kr. til at dække COVID-19 rela-
terede udgifter under EU's budget for 2020.
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ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der overføres til Finansministeriets område i alt udgifter svarende til -3,2 mio. kr. Følgende

transaktioner fremhæves:
For det første overfører § 07.11.03. Den Sociale Investeringsfond 5,0 mio. kr. til § 15.11.07.

Den Sociale Investeringsfond som følge af kongelig resolution af 24. september 2019.
For det andet modtager § 07.14.01. Økonomistyrelsen 1,8 mio. kr. heraf 1,0 mio. kr. i lønsum

fra § 29.11.01. Departementet vedrørende ministerkørsel for Klima-, Energi-, og Forsyningsmi-
nisteriet.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Finansministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 0,3 mio. kr.

jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2020 af 7. december 2020.
Dispositionsbegrænsningen på i alt 0,3 mio. kr., udmøntes ligeligt mellem § 07.11.01. De-

partementet, § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen og § 07.14.01. Økonomistyrelsen som følge af
14. fase af Statens indkøbsbesparelse.

ad 8. Direkte efterbevilling
Bevillingerne på Finansministeriets område er opjusteret med i alt 831,5 mio. kr. som følge

af direkte efterbevillinger.
For det første er kontoen § 07.15.08. Aktiedispositioner opjusteret med 14,8 mio. kr. som

følge af rådgivning og bistand ifm. aktiedispositioner, der ikke er et salg.
For det andet er Kontoen § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI opjusteres med

816,7 mio. kr. til at dække merudgifter vedr. det danske EU-bidrag som følge af besluttede æn-
dringsbudgetter til EU's budget for 2020. Merudgifter, der følger af COVID-19 håndtering i
EU-regi afholdes særskilt under ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der findes ni andre bevillingsforslag på Finansministeriets område svarende til i alt -3,5 mio.

kr.
For det første overfører § 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner 2,0 mio. kr. til

§ 15.11.01. Departementet for finansiering af udviklingsopgaver vedrørende tilbudsportalen, jf.
BV. 3.3.2.

For det andet nedjusteres kontoen § 07.11.79. Reserver og budgetregulering med 1,8 mio.
kr. for at nulstille kontoen.

For det tredje overføres der -22,0 mio. kr. fra § 07.11.79. Reserver og budgetregulering til
§ 07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner som følge af besparelse på statens konsu-
lentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten
og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

For det fjerde § 07.13.01. Statens Administration, § 07.14.01. Økonomistyrelsen og §
07.17.01. Statens It kan prisfastsætte visse ydelser som fællesstatslige løsninger og § 07.12.01.
Digitaliseringsstyrelsen kan prissætte visse ydelser efter særlige vilkår, jf. BV. 3.3.2.

For det femte overfører § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer 0,4 mio. kr. i lønsum til §
16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen vedrørende Telemedicin jf. BV. 3.3.2.

For det sjette § 07.14.01. Økonomistyrelsen kan prisfastsætte visse ydelser til § 9 Skattemi-
nisteriet som fællesstatslige løsninger, jf. BV. 3.3.2.

For det syvende modtager § 07.18.19. Social- og Indenrigsministeriet i Økonomistyrelsen 0,7
mio. kr. fra § 15.11.30. Socialstyrelsen vedrørende udmøntning af tilskudsmidler, jf. BV 3.3.2.

For det ottende fra § 07.31.05. Overførsel til Grønlands Selvstyre vedr. særlige projekter ydes
tilskud til etableringen af Arctic Circle FabLab i Sisimiut for at fremme iværksætteri og innova-
tion inden for uddannelsessektoren, jf. BV. 3.3.2.

For det niende fra § 07.31.05. Overførsel til Grønlands Selvstyre vedr. særlige projekter ydes
tilskud til Grønlands Selvstyre med det formål, at der igangsættes et forsøgsprojekt på Det
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grønlandske Patienthjem til afdækning og afprøvning af forskellige patientstøtteordninger, jf. BV.
3.3.2.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 25.324,0 2.219,7 27.543,7
Udgift ......................................................................................... 29.274,5 2.219,7 31.494,2
Indtægt ....................................................................................... 3.950,5 - 3.950,5

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi ................................................................... 1.627,3 127,1 1.754,4
7.11. Centralstyrelsen .............................................................. 382,9 121,0 503,9
7.12. Digitalisering .................................................................. 571,4 -0,5 570,9
7.13. Administration ............................................................... - - -
7.14. Modernisering af den offentlige sektor ......................... 673,0 5,9 678,9
7.17. Statens It ........................................................................ - - -
7.18. Udlodningsloven ............................................................ - 0,7 0,7

Grønland og Færøerne ........................................................... 4.610,4 - 4.610,4
7.31. Grønland ......................................................................... 3.959,8 - 3.959,8
7.32. Færøerne ......................................................................... 650,6 - 650,6

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ........................... 19.086,3 2.092,6 21.178,9
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ..................... 19.086,3 2.092,6 21.178,9

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... -465,4 6.830,3 6.364,9
Udgift ......................................................................................... 3.079,6 6.953,8 10.033,4
Indtægt ....................................................................................... 3.545,0 123,5 3.668,5

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi ................................................................... 218,5 6.830,3 7.048,8
7.12. Digitalisering .................................................................. 47,0 - 47,0
7.14. Modernisering af den offentlige sektor ......................... -78,5 - -78,5
7.15. Statslige selskaber .......................................................... 250,0 6.830,3 7.080,3

Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ........................... -683,9 - -683,9
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ..................... -683,9 - -683,9

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 3.325,2 - 3.325,2
Indtægt ....................................................................................... 3.325,2 - 3.325,2

Specifikation af nettotal:

Offentlig økonomi ................................................................... 3.325,2 - 3.325,2
7.15. Statslige selskaber .......................................................... 3.325,2 - 3.325,2
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 21.533,4 9.050,0 30.583,4
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 21.533,4 9.050,0 30.583,4
 Udgift ..................................................................................... 32.354,1 9.173,5 41.527,6
 Indtægt ................................................................................... 10.820,7 123,5 10.944,2

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................................................... 3.201,6 3.761,4 6.963,0
 Indtægt ................................................................................... 2.214,6 - 2.214,6
Interne statslige overførsler:

Udgift ..................................................................................... 132,0 154,9 286,9
 Indtægt ................................................................................... 126,9 - 126,9
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 28.856,8 2.078,9 30.935,7
 Indtægt ................................................................................... 5.184,3 - 5.184,3
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 13,7 - 13,7
 Indtægt ................................................................................... 3.294,8 - 3.294,8
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 150,0 3.178,3 3.328,3
 Indtægt ................................................................................... 0,1 123,5 123,6
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Offentlig økonomi

07.11. Centralstyrelsen

07.11.01. Departementet (tekstanm. 6) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 254,1 2,5 256,6
Indtægt ............................................................................... 5,5 - 5,5
Udgift ................................................................................. 259,6 2,5 262,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,4 2,5 -

2. Aktstykker  
Bevilling til styrket lederudvikling i staten jf. akt.
91 af 30. januar 2020 .................................................. 2,4 2,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb som følge af 14. fase af

 indkøbsbesparelsen ...................................................... - -0,1 -

07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 79,0 -24,0 55,0
Udgift ................................................................................. 79,0 -24,0 55,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -24,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 07.11.79. Reserver og budgetregu-
lering sfa. besparelse på statens konsulentforbrug ..... - -22,0 -
Overførsel til § 15.11.01. Departementet vedrørende
finansiering af udviklingsopgaver vedrørende til-
budsportalen, jf. BV. 3.3.2 .......................................... - -2,0 -
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07.11.03. Den Sociale Investeringsfond (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,0 -5,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel af Den Sociale Investeringsfond
til § 15.11.07. Den Sociale Investeringsfond, jf.
kongelig resolution af 24. september 2019 ................. - -5,0 -

07.11.09. De Økonomiske Råd (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 28,6 - 28,6
Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5
Udgift ................................................................................. 29,1 - 29,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulkonto ....................................................................... - - -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ - 0,6 0,6
Overført overskud .............................................................. 10,2 - 10,2
Egenkapital i alt ................................................................. 10,2 0,6 10,8

Samlet gæld ultimo ........................................................... - - -

Låneramme ........................................................................ 1,0 - 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -
Bemærkninger: Reguleret egenkapital under §07.11.09. De Økonomiske Råd er opjusteret med 0,6 mio. kr. 
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07.11.78. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 156,2 156,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 156,2 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overførsel til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse
med lån og garantier til finansiering af kreditrisiko
vedrørende statsgaranti til SAS AB jf. akt. 145 af
24. april 2020 ............................................................... - 19,9 -
Overførsel til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse
med lån og garantier til finansiering af kreditrisiko
vedrørende statsgaranti til EU Kommissionen jf.
akt. 210 af 18. juni 2020 ............................................. - 29,5 -
Overførsel til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse
med lån og garantier til finansiering af kreditrisiko
vedrørende statsgaranti til Danmarks Nationalbank
jf. akt. 234 af 25. juni 2020 ........................................ - 2,0 -
Overførsel til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse
med lån og garantier til finansiering af statsfinansi-
elle risici ved kapitalindskudet i Danmarks Genop-
retningsfond jf. akt. 6 af 22. oktober 2020 ................. - 90,0 -
Overførsel til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse
med lån og garantier til finansiering af kreditrisiko
vedrørende rekapitalisering af SAS AB jf. AL af
25. juni 2020 ................................................................ - 14,8 -

07.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 8,7 -8,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -8,7 -

2. Aktstykker  
Tilskud til de syv berørte nordjyske kommuner som
følge af nedlukning og minksituationen den 6. no-
vember 2020, jf. akt. 108 af 10. december 2020. ...... - -8,9 -
Tilskud til kompensationsordninger som følge af
COVID-19, jf. akt. 95 af 3. december 2020 .............. - -20,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 07.11.02. Effektivisering af offentli-
ge institutioner sfa. besparelse på statens konsulent-

 forbrug .......................................................................... - 22,0 -
Nulstilling af reserver og budgetregulering ................ - -1,8 -
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07.12. Digitalisering

07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 213,8 -0,1 213,7
Indtægt ............................................................................... 10,8 - 10,8
Udgift ................................................................................. 224,6 -0,1 224,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb som følge af 14. fase af

 indkøbsbesparelsen ...................................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Det er tiltrådt, at § 07.12.01. Digitaliseringsstyrel-
sen kan prisfastsætte visse ydelser efter særlige vil-
kår, jf. BV. 3.3.2. ......................................................... - - -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 4,8 - 4,8
Overført overskud .............................................................. 171,6 - 171,6
Egenkapital i alt ................................................................. 176,4 - 176,4

Langfristet gæld primo ...................................................... 153,3 - 153,3
+ anskaffelser .................................................................... 328,4 - 328,4
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 37,4 - 37,4
Samlet gæld ultimo ........................................................... 444,3 - 444,3

Låneramme ........................................................................ 470,0 -80,0 390,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 94,5 - 113,9
Bemærkninger: Lånerammen under § 07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen er nedjusteret med 80,0 mio. kr., som overføres
til § 07.17.01. Statens It. 
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07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 120, 121 og 124) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 327,0 -0,4 326,6
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 327,0 -0,4 326,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -0,4 -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen
vedrørende Telemedicin .............................................. -0,4 -0,4 -

07.13. Administration

07.13.01. Statens Administration (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - - -
Indtægt ............................................................................... 176,4 - 176,4
Udgift ................................................................................. 176,4 - 176,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Det er tiltrådt, at § 07.13.01. Statens Administration
kan prisfastsætte visse ydelser som fællesstatslige
løsninger jf. BV. 3.3.2. ................................................ - - -



§ 07.14. 105

07.14. Modernisering af den offentlige sektor

07.14.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 105 og 106) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 127,4 5,9 133,3
Indtægt ............................................................................... 325,0 - 325,0
Udgift ................................................................................. 452,4 5,9 458,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,0 5,9 -

2. Aktstykker  
Opbygning af yderligere analysekapacitet i Økono-
mistyrelsen jf. akt. 17 af 5. november 2020 ............... 3,0 4,2 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 29.11.01. Departementet vedrøren-
de ministerkørsel for Klima-, Energi-, og Forsy-
ningsministeriet ............................................................ 1,0 1,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb som følge af 14. fase af

 indkøbsbesparelsen ...................................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Det er tiltrådt, at § 07.14.01. Økonomistyrelsen kan
prisfastsætte visse ydelser som fællesstatslige løs-
ninger, jf. BV. 3.3.2. .................................................... - - -
Det er tiltrådt, at § 07.14.01. Økonomistyrelsen kan
prisfastsætte visse ydelser til § 9 Skatteministeriet
som fællesstatslige løsninger, jf. BV. 3.3.2 ................ - - -
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07.15. Statslige selskaber

07.15.06. Statens Ejendomssalg A/S (tekstanm. 5)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 282,3 282,3
Indtægtsbevilling ............................................................... - 123,5 123,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 282,3 123,5

2. Aktstykker  
53. Indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg
A/S (Freja) jf. akt. 122 af 17. december 2020 ........... - 145,5 37,2
52. Indskud af ejendomme i Statens Ejendomssalg
A/S (Freja) jf. akt. 27 af 26. november 2020 ............. - 136,8 86,3

07.15.08. Aktiedispositioner

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 150,0 6.671,5 6.821,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 6.671,5 -

2. Aktstykker  
Bevilling til at erhvervelse af aktier og kapitalind-
skud i Evida Holding A/S (Evida) ved akt. 23 af 3.
december 2020 ............................................................. - 1.891,0 -
Bevilling til stiftelse af nyt statsligt gasselskab,
Dansk Gasselskab A/S, med henblik på at forberede
overtagelsen af Evida ved akt. 105 af 17. marts

 2020 .............................................................................. - 5,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udgifter forbundet med kapitalindskud i Danmarks
Genopretningsfond jf. akt. 6 af 22. oktober 2020 ...... - 1.000,0 -
Depotomkostninger i forbindelse med rekapitalise-
ring af SAS AB jf. fortroligt akt. AL af 25. juni

 2020 .............................................................................. - 0,1 -
Rekapitalisering af SAS AB jf. fortroligt akt. AL af
25. juni 2020 ................................................................ - 3.760,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Rådgivning ifm. aktiedispositioner, der ikke er et

 salg ............................................................................... - 14,8 -
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07.17. Statens It

07.17.01. Statens It (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - - -
Indtægt ............................................................................... 607,2 - 607,2
Udgift ................................................................................. 607,2 - 607,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Det er tiltrådt, at § 07.17.01. Statens It kan prisfast-
sætte visse ydelser som fællesstatslige løsninger, jf.
BV. 3.3.2. ..................................................................... - - -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 17,5 - 17,5
Overført overskud .............................................................. 1,2 - 1,2
Egenkapital i alt ................................................................. 18,7 - 18,7

Langfristet gæld primo ...................................................... 312,0 - 312,0
+ anskaffelser .................................................................... 134,0 - 134,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 128,5 - 128,5
Samlet gæld ultimo ........................................................... 317,5 - 317,5

Låneramme ........................................................................ 340,0 80,0 420,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 93,4 - 75,6
Bemærkninger: Lånerammen under § 07.17.01. Statens It er opjusteret med 80,0 mio. kr. som overføres fra § 07.12.01.
Digitaliseringsstyrelsen.
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07.18. Udlodningsloven

07.18.19. Social- og Indenrigsministeriet (tekstanm. 126)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 154,4 0,7 155,1
Indtægtsbevilling ............................................................... 154,4 - 154,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 15.11.30. Socialstyrelsen vedrøren-
de udmøntning af tilskudsmidler, jf. BV 3.3.2. .......... - 0,7 -



§ 07.3. 109

Grønland og Færøerne

07.31. Grønland

07.31.05. Overførsel til Grønlands Selvstyre vedr. særlige projekter (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,0 - 2,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Der ydes tilskud til Grønlands Selvstyre med det
formål, at etablere Arctic Circle FabLab i Sisimiut
for at fremme iværksætteri og innovation inden for
uddannelsessektoren, jf. BV. 3.3.2 .............................. - - -
Der ydes tilskud til Grønlands Selvstyre med det
formål, at der igangsættes et forsøgsprojekt på Det
grønlandske Patienthjem til afdækning af forskelli-
ge patientstøtteordninger, jf. BV. 3.3.2 ....................... - - -
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Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter

07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 19.086,3 2.092,6 21.178,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2.092,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 under
EU's budget jf. akt. 53 af 26. november 2020 ........... - 1.275,9 -

8. Direkte efterbevilling  
Udgifter som følge af ændringsbudgetter til EU's
budget for 2020 ............................................................ - 816,7 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 6.
Tekstanmærkningen er ny.
Ved akt. 123 af 27. marts 2020 tilvejebringes hjemmel til at tilføre merbevilling i staten til

håndtering af COVID-19 i indeværende finansår. Tekstanmærkningen bemyndiger Finansmini-
steren til at tilføre bevilling til samtlige driftsbevillinger og bevillinger af typen statsvirksomhed
på finansloven, med henblik på at staten kan afholde enhver ekstraordinær driftsudgift, der vur-
deres at være nødvendig for at håndtere udbruddet af COVID-19.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 128.
Tekstanmærkningen er ny.
Ved akt. 145 af 24. april 2020 tilvejebringes hjemmel til at afholde udgifter til dækning af

den kreditrisiko, der er forbundet med at stille statsgaranti til SAS AB.

Ad tekstanmærkning nr. 129.
Tekstanmærkningen er ny.
Ved akt. 210 af 18. juni 2020 tilvejebringes hjemmel til at afholde udgifter til dækning af

den kreditrisiko, der er forbundet med at stille statsgaranti til EU-Kommissionen.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen er ny.
Ved akt. 234 af 25. juni 2020 tilvejebringes hjemmel til at afholde udgifter til dækning af

den kreditrisiko, der er forbundet med at stille statsgaranti til Danmarks Nationalbank.
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§ 8. Erhvervsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 17.086,6 17.072,8 -13,8
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 34.740,0 34.740,0 -

Fællesudgifter ........................................................................................... -1,8 -
8.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -1,8 -

Erhvervsregulering ................................................................................... 2.766,3 -13,8
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-

skyttelse og -oplysning ................................................................... 2.760,1 -
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold ..................................................... 20,0 -
8.23. Finansielt tilsyn ............................................................................... -13,8 -13,8

Erhvervsfremme ....................................................................................... 49.046,4 -
8.31. Fællesudgifter .................................................................................. 0,6 -
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............................. 26.397,9 -
8.33. Vækstfinansiering ........................................................................... 22.447,4 -
8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................ 198,5 -
8.35. Regionaludvikling ........................................................................... 2,0 -

Søfart ......................................................................................................... 1,9 -
8.71. Søfart ............................................................................................... 1,9 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 222,1 -13,8
Interne statslige overførsler ....................................................................... 1.246,0 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 44.519,2 -
Finansielle poster ....................................................................................... 0,5 -
Kapitalposter ............................................................................................... 5.825,0 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 51.812,8 -13,8
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. 13,8 13,8
Bevilling i alt ............................................................................................. 51.826,6 -
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

8.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 185,7 -

 TB -19,6 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B -17,8 -

 TB 17,8 -

 Erhvervsregulering

8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og

130) (Driftsbev.) ...............................................................B 174,8 -
 TB 0,9 -

06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser
(tekstanm. 157) .................................................................B - -

 TB 2.526,0 -
10. Nævnenes Hus (Driftsbev.) ..............................................B 128,1 -

 TB 0,9 -
20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 137) (Driftsbev.) ...............B 502,6 -

 TB 232,3 -

8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold
41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.) ...........B 81,7 -

 TB 20,0 -

8.23. Finansielt tilsyn
01. Finanstilsynet (Driftsbev.) ................................................B - -

 TB - -

 Erhvervsfremme

8.31. Fællesudgifter
05. Tilskud til standardisering mv. ........................................B 23,9 -

 TB 0,6 -

8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100,

131 og 133) ......................................................................B 54,0 -
 TB 45,9 -

10. Design (tekstanm. 133) ....................................................B 33,2 -
 TB 10,0 -

18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i
Danmark (Reservationsbev.) ............................................B 4,5 -

 TB 3,0 -
19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

(Reservationsbev.) ............................................................B 349,5 -
 TB 115,0 -
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21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19
(tekstanm. 140, 143, 145, 147, 150, 155 og 159) ..........B - -

 TB 26.189,0 -
22. Tilskud til erhvervsklynger (Reservationsbev.) ...............B - -

 TB 5,0 -
23. Bemyndiget organ til godkendelse af medicinsk udstyr

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 15,0 -

24. Puljer relateret til COVID-19 (Reservationsbev.) ...........B - -
 TB 15,0 -

8.33. Vækstfinansiering
15. Vækstfonden (tekstanm. 134, 135, 136, 141, 142, 151,

152, 164 og 166) ..............................................................B 105,8 -
 TB 9.663,1 -

16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4, 8 og 139) ..B - 47,0
 TB 125,0 -

17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit (tekst-
anm. 146, 148, 153 og 165) ............................................B 1,1 7,1

 TB 5.513,3 -
18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling

og Den Europæiske Investeringsbank (tekstanm. 14 og
156) ...................................................................................B - -

 TB 1.700,0 -
27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud .....B 71,7 -

 TB 1.246,0 -
28. Kapitalindskud i Vækstfonden ........................................B 700,0 -

 TB 4.200,0 -

8.34. Markedsføring af Danmark
01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.) ..............B 26,5 -

 TB 48,5 -
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ..................................B 189,3 -

 TB 150,0 -

8.35. Regionaludvikling
09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekst-

anm. 125) (Reservationsbev.) ..........................................B 24,0 -
 TB 2,0 -

 Søfart

8.71. Søfart
01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.) .......B 247,7 -

 TB 1,9 -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 140. ad 08.32.21.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensation relateret til

COVID-19 til virksomheder, organisationer og foreninger mv., der ikke allerede er omfattet af
lov om erhvervsfremme, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensa-
tion, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kom-
pensation, tilbagebetaling af kompensation og renter, dokumentation, regnskab, revision og rap-
portering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 141. ad 08.33.15.
Erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Vækstfonden kan udstede

garantier inden for en ramme på 16.850,0 mio. kr. over for pengeinstitutters, leasingselskabers
mv. udlån til små- og mellemstore virksomheder.

Stk. 2. Der opkræves garantiprovision fra omfattede virksomheder vedrørende de individuelle
garantier.

Stk. 3. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oprettelse, organisering,
drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til administration i Vækstfonden.

Stk. 4. Staten hæfter for tab på ordningen, der ligger ud over det statslige tilskud på 8.353,1
mio. kr. og modtagne garantiprovisioner, på op til 8.496,9 mio. kr.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan udstrække ordningen til at gælde for små- og mellemstore
virksomheder på Færøerne og i Grønland.

Nr. 142. ad 08.33.15.
Erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter Vækstfonden kan udstede

garantier inden for en ramme på 25.000,0 mio. kr. over for pengeinstitutters, leasingselskabers
mv. udlån til større virksomheder.

Stk. 2. Der opkræves en garantiprovision fra omfattede virksomheder vedrørende de indivi-
duelle garantier.

Stk. 3. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oprettelse, organisering,
drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til administration i Vækstfonden.

Stk. 4. Staten hæfter for tab på ordningen via en statsgaranti på 25.000,0 mio. kr.
Stk. 5. Erhvervsministeren kan udstrække ordningen til at gælde for store virksomheder på

Færøerne og i Grønland.

Nr. 143. ad 08.32.21.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om lønkompensation relateret

til COVID-19 til virksomheder, foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., herunder at
fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår
for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation
og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering samt efterfølgende kontrol mv.

Nr. 145. ad 08.32.21.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kompensation relateret til

COVID-19 til selvstændige, freelancere mv. herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for
at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, ud-
betaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation, renter, dokumentation, regnskab, re-
vision og rapportering og efterfølgende kontrol mv.
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Nr. 146. ad 08.33.17.
Erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter EKF Danmarks Eks-

portkredit kan udbyde produktet Likviditetskaution inden for en ramme på 1.000 mio. kr. over
for pengeinstitutters, leasingselskabers m.v. udlån til små- og mellemstore virksomheder, hvis
eksportomsætning udgør minimum 10 pct. af den samlede omsætning samt til pengeinstitutters,
leasingselskabers m.v. udlån til små og mellemstore virksomheder, der er underleverandører til
virksomheder, hvis eksportomsætning udgør minimum 10 pct. af den samlede omsætning

Stk. 2. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oprettelse, organisering,
drift, tilsyn m.v. af produktet Likviditetskaution, som henlægges til administration i EKF.

Stk. 3. Der opkræves garantiprovision fra omfattede virksomheder vedrørende de individuelle
kautioner.

Stk. 4. Staten hæfter for tab på ordningen, der ligger ud over det statslige tilskud på 453,3
mio. kr. og modtagne garantiprovisioner, på op til 546,7 mio. kr.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan udstrække ordningen til at gælde for små- og mellemstore
virksomheder på Færøerne og i Grønland.

Nr. 147. ad 08.32.21.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensation relateret til

COVID-19 til virksomheders, foreningers, selvejende institutioners, fondes mv. faste udgifter,
herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tids-
frister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af
kompensation og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kon-
trol.

Nr. 148. ad 08.33.17.
Erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning, hvorefter EKF Danmarks Eks-

portkredit kan udstede garantier inden for en ramme på 5.000,0 mio. kr. over for pengeinstitutters,
leasingselskabers mv. udlån til større virksomheder, hvis eksportomsætning udgør minimum 10
pct. af den samlede omsætning, samt til pengeinstitutters, leasingselskabers mv. udlån til større
virksomheder, der er underleverandører til virksomheder, hvis eksportomsætning udgør minimum
10 pct. af den samlede omsætning.

Stk. 2. Der opkræves en garantiprovision fra omfattede virksomheder vedrørende de indivi-
duelle garantier.

Stk. 3. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oprettelse, organisering,
drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til administration i EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 4. Staten hæfter for tab på ordningen via en statsgaranti på 5.000,0 mio. kr.
Stk. 5. Erhvervsministeren kan udstrække ordningen til at gælde for store virksomheder på

Færøerne og i Grønland.

Nr. 150. ad 08.32.21.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kompensation relateret til

COVID-19 til freelancere mv. med både A- og B-indkomst, herunder at fastsætte bestemmelser
om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation,
modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation, renter, dokumenta-
tion, regnskab, revision og rapportering og efterfølgende kontrol mv.

Nr. 151. ad 08.33.15.
Erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning for iværksættere i de tidligere faser,

hvor Vækstfonden i 2020 kan medfinansiere op til 100 pct. af virksomhedernes kapitalbehov in-
den for en låneramme på 2.000,0 mio. kr.

Stk. 2. Vækstfonden kan optage statsgaranterede lån til finansiering af COVID-19-matchfi-
nansieringsordning til iværksættere i de tidligere faser. Det samlede lånebeløb eksklusive renter
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kan ikke overstige 1.335,0 mio. kr. Lån optages i anerkendte danske og/eller udenlandske finan-
sieringsinstitutter.

Stk. 3. Der opkræves renter og gebyrer fra omfattede virksomheder vedrørende de individu-
elle lån.

Stk. 4. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oprettelse, organisering,
drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til administration i Vækstfonden.

Stk. 5. Vækstfonden hæfter for eventuelle tab på ordningen, der ligger ud over den afsatte
tabsramme på 665,0 mio. kr., ligesom et eventuelt overskud tilfalder Vækstfonden.

Stk. 6. Erhvervsministeren kan udstrække ordningen til at gælde for virksomheder på Fær-
øerne og i Grønland.

Nr. 152. ad 08.33.15.
Erhvervsministeren bemyndiges til at etablere en ordning for venturevirksomheder, hvor

Vækstfonden i 2020 kan medfinansiere op til 75 pct. af virksomhedernes kapitalbehov inden for
en udlånsramme på 1.300,0 mio. kr.

Stk. 2. Vækstfonden kan optage statsgaranterede lån til finansiering af COVID-19-matchfi-
nansieringsordning til venturevirksomheder. Det samlede lånebeløb eksklusive renter kan ikke
overstige 740,0 mio. kr. Lån optages i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsin-
stitutter.

Stk. 3. Der opkræves renter og gebyrer fra omfattede virksomheder vedrørende de individu-
elle lån.

Stk. 4. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oprettelse, organisering,
drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til administration i Vækstfonden.

Stk. 5. Vækstfonden hæfter for eventuelle tab på ordningen, der ligger ud over den afsatte
tabsramme på 560,0 mio. kr., ligesom et eventuelt overskud tilfalder Vækstfonden.

Stk. 6. Erhvervsministeren kan udstrække ordningen til at gælde for virksomheder på Fær-
øerne og i Grønland.

Nr. 153. ad 08.33.17.
Erhvervsministeren bemyndiges til at genforhandle en ordning for statslig garantidækning for

forsikring af virksomhedernes handel og eksport, hvorved staten påtager sig en del af kreditfor-
sikringsselskabernes risiko for tab på en portefølje af forsikringer, der vedrører fakturerede leve-
rancer og services til og med 30. juni 2021 samt en option på yderligere seks måneders forlæn-
gelse til og med 31. december 2021, inden for en garantiramme på 30 mia. kr.

Stk. 2. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om oprettelse, organisering,
drift, tilsyn mv. af den i stk. 1 nævnte garantidækningsordning, som henlægges til administration
i EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 3. Som betaling for garantien skal kreditforsikringsselskaberne overføre en andel af deres
præmieindtægter til staten for de dækkede policer fraregnet en administrationsandel på 35 pct.

Stk. 4. Staten hæfter for tab på ordningen, der ligger ud over det statslige tilskud på 5.000
mio. kr. og modtagne præmieindtægter, på op til 25.000 mio. kr.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan udstrække ordningen til at gælde for virksomheder på Fær-
øerne og i Grønland.

Nr. 155. ad 08.32.21.
Vedkommende minister bemyndiges til at fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om

lønkompensation og kompensation for faste omkostninger relateret til COVID-19 til foreninger,
selvejende institutioner og fonde m.v., hvor offentlig tilskud til drift udgør halvdelen eller mere
af institutionens ordinære driftsudgifter, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterierne for at
opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, betingelser for kompensation, dokumentation,
modtagerkreds, udbetaling af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation,
rentebetaling, regnskab, revision, rapportering, fremlæggelse af revisorerklæring og efterfølgende
kontrol m.v.
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Nr. 156. ad 08.33.18.
Erhvervsministeren bemyndiges til at forpligte Danmark til at medvirke til etablering af en

EU COVID-19 garantifond og i den forbindelse at stille en garanti til den Europæiske Investe-
ringsbank på 658,92659231 mio. euro for dækning af tab på de projekter, som finansieres gennem
garantifonden.

Stk. 2. Til delvis indfrielse af den i stk. 1 nævnte garanti afsættes tabsramme på ca. 222 mio.
euro, idet der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 optages en bevilling på 1,7 mia. kr.,
der udgiftsføres som en forpligtelse i 2020, og hvorfra der efter anmodning fra den Europæiske
Investeringsbank kan ske udbetalinger til dækning af tab i hele den periode, som dækkes af ga-
rantiforpligtelsen i stk. 1. De hensatte 1,7 mia. kr. til finansiering af tabsrammen på ca. 222 mio.
er undergivet kursregulering.

Stk. 3. Udgifter til indfrielser af den del af garantiforpligtelsen i medfør af stk. 1, som ikke
dækkes af den i stk. 2 nævnte tabsramme, optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling
i danske kroner efter kursen på indfrielsestidspunktet.

Nr. 157. ad 08.21.06.
Erhvervsministeren bemyndiges til at stille en garanti på 750 mio. kr. for Rejsegarantifondens

forpligtelser til at godtgøre rejsende deres betalinger for annullerede rejser.

Nr. 159. ad 08.32.21.
Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kompensation relateret til

COVID-19 til sæsonafhængige selvstændige samt freelancere og freelancere med både A- og
B-indkomst (kombinatører), herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kom-
pensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af
kompensation, tilbagebetaling af kompensation, renter, dokumentation, regnskab, revision og
rapportering og efterfølgende kontrol mv.

Nr. 164. ad 08.33.15.
Vækstfonden kan som supplement til den afsatte bevilling optage statsgaranterede lån til

medfinansiering af grøn matchfinansiering. Det samlede årlige lånebeløb eksklusive renter kan
ikke overstige 75 pct. af den årligt afsatte tabsramme.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.
Stk. 3. Staten hæfter for lån optaget under lånerammen, hvis forpligtigelserne ikke kan dæk-

kes af Vækstfondens egenkapital.
Stk. 4. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede låneramme kan af Vækstfonden an-

vendes til udstedelse af grøn matchfinansiering til grønne, bæredygtige videnbaserede iværksæt-
tervirksomheder. Vækstfonden kan refinansiere de lån, der optages til finansieringen, i hele fi-
nansieringens løbetid.

Nr. 165. ad 08.33.17.
Erhvervsministeren bemyndiges til ved bekendtgørelse af fastsætte nærmere regler for en ny

projekt- og markedsmodningsfacilitet i EKF Danmarks Eksportkredit.

Nr. 166. ad 08.33.15.
Vækstfonden tilføres 15 mio. kr., som skal anvendes til et statsligt tilskud til etablering af

en projektmodningsfond, der i et samarbejde mellem staten og private aktører skal modne pro-
jekter og skabe basis for investeringer i dansk turisme uden for de større byer.

Stk. 2. Der stilles krav om, at etableringen af projektmodningsfonden medfinansieres af pri-
vate aktører.





Anmærkninger

§ 8. 
Erhvervsministeriet 
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Indledning

Erhvervsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 indehol-
der nettomerudgifter på i alt 17.086,6 under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne
på finansloven for 2020, herunder merudgifter for 17.072,8 mio. kr. samt mindreindtægter på i
alt 13,8 mio. kr. Der er optaget nettomerudgifter på 34.740,0 mio. kr. uden for loft.

Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende ka-
tegorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 2.239,7 17.086,6 19.326,3
Udgifter ............................................................................ 3.691,3 17.072,8 20.764,1

 Indtægter .......................................................................... 1.451,6 -13,8 1.437,8
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 602,0 34.740,0 35.342,0
Udgifter ............................................................................ 780,0 34.740,0 35.520,0

 Indtægter .......................................................................... 178,0 - 178,0
Indtægtsbudget ................................................................... 840,0 - 840,0
 Indtægter .......................................................................... 840,0 - 840,0
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 144,8 17.072,8 -13,8
2. Aktstykker .................................................................... 4,6 81,0 -13,8
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 137,7 16.986,8 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 2,8 3,8 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ -0,3 1,2 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 34.740,0 -
2. Aktstykker .................................................................... - - -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 34.740,0 -

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgiftsbudgettet:

Aktstykke (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter

§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - udmøntning af DUT-kompensation som
følge af lov nr. 134 af 25. februar 2020 om planlægning, lov om midlertidig regulering
af boligforholdene og lov om maritim fysisk planlægning, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 - -0,6 -
§ 08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser - overførsel af midler
fra § 08.21.06.20. Kompensation for faktiske omkostninger ifm. annullerede rejser til
§ 08.21.06.50. Administration af tilskudsordninger for rejsebranchen sfa. øgede udgifter
til administration, jf. akt. 120 af 17. december 2020 - -1,4 -
§ 08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser - overførsel af midler
fra § 08.21.06.20. Kompensation for faktiske omkostninger ifm. annullerede rejser til
§ 08.21.06.50. Administration af tilskudsordninger for rejsebranchen sfa. øgede udgifter
til administration, jf. akt. 120 af 17. december 2020 - 1,4 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - udmøntning af regeringens vækstplan for handel og
logistik, jf. akt. 139 af 24. april 2020 0,9 1,1 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til
administration af pulje til crowdfunding, jf. akt. 252 af 25. juni 2020 0,5 0,6 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til ordning for registrering og an-
meldelse for udenlandske transportvirksomheder, jf. akt. 1 af 12. november 2020 2,1 3,5 -
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ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgiftsbudgettet:

§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - udmøntning af regeringens vækstplan for handel og
logistik, jf. akt. 139 af 24. april 2020 0,7 6,3 -
§ 08.23.01. Finanstilsynet - midler til § 08.23.01. Finanstilsynet til finansiering af nye
opgaver, jf. akt. 313 af 24. september 2020 5,4 11,2 11,2
§ 08.23.01. Finanstilsynet - nedskrivning af bevilling som følge af mindreforbrug i
2020, jf. akt. 110 af 17. december 2020 -5,0 -25,0 -25,0
§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer - etablering af tilskudspulje til
crowdfunding, jf. akt. 252 af 25. juni 2020 - 9,4 -
§ 08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 - etablering af bodspulje til virksomheder
ramt af restriktioner, jf. akt. 95 af 3. december 2020 - 15,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - udvidelse af COVID-19-matchfinansieringsordning til ven-
ture-virksomheder, jf. akt. 304 af 17. september 2020 - 260,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - reduktion af garantiordning relateret til COVID-19 for små
og mellemstore virksomheder, jf. akt. 304 af 17. september 2020 - -260,0 -
§ 08.34.01. Markedsføring af Danmark - tilførsel af midler til gastronomiske events i
regi af FOOD, jf. akt. 247 af 23. juni 2020 - 2,5 -
§ 08.34.02. Turismeinitiativer - tilførsel af midler til aktiviteter, der skal understøtte
turismeerhvervet samt til etablering af et dansk cykelknudepunktsystem, jf. akt. 247
af 23. juni 2020 - 50,0 -
§ 08.34.02. Turismeinitiativer - tilførsel af midler til VisitDenmark til særlig indsats
for nordjyske destinationer på § 08.34.02. Turismeinitiativer, jf. akt. 95 af 3. december
2020 - 5,0 -
§ 08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne - tilførsel af midler til at
fremme brugen af ø-passet og andre aktiviteter, der skal fremme ø-turismen, jf. akt.
247 af 23. juni 2020 - 2,0 -

I alt udgifter på udgiftsbudgettet 4,6 81,0 -13,8

Aktstykke (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter

§ 08.11.01. Departementet - tilførsel af midler til eksportinitiativer, jf. akt. 264 af 30.
juni 2020 1,0 1,0 -
§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - tilførsel af midler til administration
af tilskudsordninger mv. til rejsebranchen, jf. akt. 250 af 25. juni 2020 0,8 1,0 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration af ny ordning til
kompensation ved aflysning af større arrangementer, jf. akt. 106 af 12. marts 2020 2,4 3,2 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration af ny ordning til
lønkompensation, jf. akt. 117 af 25. marts 2020 17,3 23,0 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration af ny ordning til
kompensation for faste udgifter, jf. akt. 122 af 27. marts 2020 74,2 99,0 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration af ny ordning til
kompensation for faste udgifter, jf. akt. 124 af 27. marts 2020 52,6 65,8 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration i forbindelse med
forlængelse af ordning til kompensation ved aflysning af større arrangementer, jf. akt.
135 af 2. april 2020 3,6 4,8 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration af lønkompensa-
tionsordning, jf. akt. 127 af 31. marts 2020 2,0 2,7 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration i forbindelse med
midlertidigt kompensationsordning for freelancere mv., jf. akt. 150 af 24. april 2020 3,7 5,9 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration i forbindelse med
udvidelse og forlængelse af kompensationsordning for faste omkostninger, jf. akt. 152
af 24. april 2020 33,0 44,0 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration i forbindelse med
forlængelse af kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv., jf. akt. 157 af
30. april 2020 1,0 4,1 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til styrket kontrol med COVID-19-
kompensationsordninger, jf. akt. 165 af 14. maj 2020 4,8 25,0 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration af lønkompensa-
tionsordning, jf. akt. 162 af 11. maj 2020 20,7 28,6 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til administration i forbindelse med
forlængelse af ordning til kompensation ved aflysning af større arrangementer, jf. akt.
189 af 4. juni 2020 11,0 14,6 -
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§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - tilførsel af midler til eksportinitiativer, jf. akt. 264 af
30. juni 2020 1,5 5,1 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - nedskrivning af bevilling til administration af CO-
VID-19-kompensationsordninger -95,8 -95,8 -
§ 08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser - midler til udbetaling
af statslige udlån til rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser som følge af
COVID-19, jf. lov nr. 326 af 31. marts 2020 - 1.500,0 -
§ 08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser - tilførsel af midler til
hjælp til rejsebranchen i lyset af coronakrisen, jf. akt. 250 af 25. juni 2020 - 1.026,0 -
§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - tilførsel af midler til ekstraordinære merudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 5 af 22. oktober 2020 2,2 3,2
§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - tilførsel af midler til styrkelse af kontrollen med
virksomheders efterlevelse af regler i forbindelse med håndteringen af COVID-19, jf.
akt. 50 af 3. december 2020 1,7 5,2 -
§ 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse - oprettelse af tilskuds-
ordning til omstilling af dansk erhvervsliv, jf. akt. 303 af 17. september 2020 - 100,0 -
§ 08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer - tilførsel af midler til SMV:Digital,
jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 - 35,0 -
§ 08.32.10. Design - tilførsel af midler til Lifestyle og Design Cluster, jf. akt. 9 af 22.
oktober 2020 - 10,0 -
§ 08.32.18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark - tilførsel
af midler til Trial Nation, jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 - 3,0 -
§ 08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse - tilførsel af midler til
COVID-19 relateret kompetenceudvikling i turisme- og oplevelseserhvervet, jf. akt. 9
af 22. oktober 2020 - 15,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - oprettelse af tilskuds-
ordning til kompensation ved aflysning af større arrangementer, jf. akt. 106 af 12. marts
2020 - 91,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - forlængelse af til-
skudsordning til kompensation ved aflysning af større arrangementer, jf. akt. 135 af
2. april 2020 - 585,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - udvidelse og forlæn-
gelse af kompensationsordning for større arrangementer, jf. akt. 189 af 4. juni
2020 - 1.475,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - etablering af midlerti-
dig tilskudsordning til lønkompensation, jf. akt. 117 af 25. marts 2020 - 3.920,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - tilførsel af midler til
lønkompensationsordning, jf. akt. 127 af 31. marts 2020 - 700,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - tilførsel af midler til
lønkompensationsordning, jf. akt. 162 af 11. maj 2020 - 5.600,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - udvidelse af lønkom-
pensationsordning, jf. akt. 179 af 20. maj 2020 - 3,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - tilførsel af midler til
lønkompensationsordning, jf. akt. 243 af 25. juni 2020 - 2.200,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - tilførsel af midler til
lønkompensationsordning og pendlingslønkompensation i de nordjyske kommuner, jf.
akt. 39 af 12. november 2020 - 800,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - etablering af midlerti-
dig tilskudsordning for selvstændige, jf. akt. 122 af 27. marts 2020 - 10.000,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - tilførsel af midler i
forbindelse med forlængelse af kompensationsordning for selvstændige, freelancere
mv., jf. akt. 157 af 30. april 2020 - 4.100,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - etablering af midlerti-
dig tilskudsordning til kompensation for faste udgifter, jf. akt. 124 af 27. marts 2020 - 40.000,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - udvidelse og forlæn-
gelse af midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger, jf. akt. 152 af 24.
april 2020 - 25.300,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - etablering af kompen-
sationsordning for kombinatører (blandet A- og B-indkomst), jf. akt. 150 af 24. april
2020 - 200,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - etablering af kompen-
sationsordning for særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv., jf. akt. 257
af 25. juni 2020 - 200,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - udvidelse og forlæn-
gelse af kompensationsordning til institutioner med mere end 50 pct. statslig tilskud,
jf. akt. 258 af 25. juni 2020 - 0,4 -
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§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - oprettelse af kompen-
sationsordning til barer, restauranter, caféer mv., jf. akt. 11 af 22. oktober 2020 - 200,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - tilførsel af midler til
lønkompensationsordning, jf. akt. 132 af 17. december 2020 - 200,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - nedskrivning af bevil-
ling til § 08.32.21.10. Kompensation ved aflysning af større arrangementer - -1.936,3 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - nedskrivning af bevil-
ling til § 08.32.21.20. Lønkompensationsordning - -1.092,2 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - nedskrivning af bevil-
ling til § 08.32.21.30. Kompensationsordning for selvstændige - -8.104,8 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - nedskrivning af bevil-
ling til § 08.32.21.40. Kompensation til faste udgifter - -57.694,4 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - nedskrivning af bevil-
ling til § 08.32.21.50. Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-
indkomst - -190,0 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - nedskrivning af bevil-
ling til § 08.32.21.60. Kompensation til institutioner med mere end 50 pct. statsligt
tilskud - -3,4 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - nedskrivning af bevil-
ling til § 08.32.21.70. Kompensationsordning for særligt sæsonafhængige selvstændige
og kunstnere mv - -190,7 -
§ 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 - nedskrivning af bevil-
ling til § 08.32.21.75. Pulje til barer, restauranter og caféer mv - -173,6 -
§ 08.32.22. Tilskud til erhvervsklynger - tilførsel af midler til klynge for life science
og velfærdsteknologi, jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 - 5,0 -
§ 08.32.23. Bemyndiget organ til godkendelse af medicinsk udstyr - tilførsel af midler
til bemyndiget organ til godkendelse af medicinsk udstyr, jf. akt. 9 af 22. oktober
2020 - 15,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - etablering af garantiordning relateret til COVID-19 for
små og mellemstore virksomheder, jf. akt. 110 af 17. marts 2020 - 1.041,6 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - forøget garantiordning relateret til COVID-19 for små og
mellemstore virksomheder, jf. akt. 113 af 23. marts 2020 - 4.383,4 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - udvidelse af garantiordning relateret til COVID-19 for små
og mellemstore virksomheder i Vækstfonden, jf. akt. 238 af 25. juni 2020 - 1.575,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - tilførsel af midler til garantiordning for små og
mellemstore virksomheder i Vækstfonden, jf. akt. 37 af 12. november 2020 - 1.613,1 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - etablering af to matchfinansieringsordninger som følge af
COVID-19, jf. akt. 151 af 24. april 2020 - 800,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - tilførsel af midler til grøn matchfinansieringsordning, jf. akt.
9 af 22. oktober 2020 - 35,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - tilførsel af midler til COVID-19-matchfinansieirngsordning
til iværksættere i de tidlige faser i Vækstfonden, jf. akt. 37 af 12. november 2020 - 165,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - tilførsel af midler til etablering af projektmodningsfond, jf.
akt. 9 af 22. oktober 2020 - 15,0 -
§ 08.33.15. Vækstfonden - tilførsel af midler til små vækstkautioner, jf. akt. 9 af 22.
oktober 2020 - 35,0 -
§ 08.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit - Kapitalindskud i EKF, jf. akt. 9 af 22. ok-
tober 2020 - 125,0 -
§ 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit - etablering af likviditets-
kaution relateret til COVID-19, jf. akt. 115 af 23. marts 2020 - 100,0 -
§ 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit - udvidelse af likviditets-
kaution relateret til COVID-19, jf. akt. 238 af 25. juni 2020 - 300,0 -
§ 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit - etablering af statslig ga-
rantidækning for forsikring af virksomhedernes samhandel, jf. akt. 163 af 11. maj
2020 - 5.000,0 -
§ 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit - tilførsel af midler til grøn
projekt- og markedsmodningsfond, jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 - 60,0 -
§ 08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit - tilførsel af midler til ga-
rantiordning for små og mellemstore virksomheder i EKF, jf. akt. 37 af 12. november
2020 - 53,3 -
§ 08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud - etablering af garan-
tiordning relateret til COVID-19 for store virksomheder, jf. akt. 112 af 23. marts 2020 - 60,0 -
§ 08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud - forøget garantiord-
ning relateret til COVID-19 for store virksomheder, jf. akt. 112 af 23. marts 2020 - 690,0 -
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Den materielle hjemmel til at Lifestyle og Design Cluster kan delegere afgørelseskompetence
findes i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme. Bevillingen til Lifestyle og De-
sign Cluster findes i akt. 9 af 22. oktober 2020.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder 
Der er optaget følgende overførsler mellem ministerområder, der påvirker udgifter under

delloftet for driftsudgifter:

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er optaget følgende overførsler mellem hovedkonti:

§ 08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæiske
Investeringsbank - etablering af en EU COVID-19 garantifond, jf. akt. 228 af 18. juni
2020 - 1.700,0 -
§ 08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud - etablering af garan-
tiordning som følge af COVID-19 til større eksportvirksomheder og deres større un-
derleverandører, jf. akt. 134 af 2. april 2020 - 150,0 -
§ 08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud - tilførsel af midler
til risikopræmie vedr. statsgarantier og risikopræmie, jf. akt. 151 af 24. april 2020 - 21,0 -
§ 08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud - udvidelse af garan-
tiordning relateret til COVID-19 til store virksomheder, jf. akt. 238 af 25. juni 2020 - 200,0 -
§ 08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud - oprettelse af en
Genstartsfond i regi af Vækstfonden, jf. akt. 237 af 25. juni 2020 - 52,5 -
Udvidelse af garantiordning som følge af COVID-19 til større eksportvirksomheder
på § 08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud, jf. akt. 238 af 25.
juni 2020 - 50,0 -
§ 08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud - tilførsel af midler til
risikopræmie vedr. statsgarantier, jf. akt. 250 af 25. juni 2020 - 22,5 -
§ 08.33.28. Kapitalindskud i Vækstfonden - tilførsel af midler til kapitalindskud i
Vækstfonden som følge af COVID-19, jf. akt. 151 af 24. april 2020 - 1.200,0 -
§ 08.33.28. Kapitalindskud i Vækstfonden Oprettelse af en Genstartsfond i regi af
Vækstfonden, jf. akt. 237 af 25. juni 2020 - 3.000,0 -
§ 08.34.01. Markedsføring af Danmark - tilførsel af midler til Vestdanmark Connected,
jf. akt. 262 af 30. juni 2020 - 9,0 -
§ 08.34.01. Markedsføring af Danmark - tilførsel af midler til State of Green, Creative
Denmark samt Healthcare Denmark, jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 - 10,0 -
§ 08.34.01. Markedsføring af Danmark - tilførsel af midler til Global Connected, jf.
akt. 9 af 22. oktober 2020 - 27,0 -
§ 08.34.02. Turismeinitiativer - tilførsel af midler til VisitDenmark for at styrke den
internationale turismemarkedsføring i 2020, jf. akt. 236 af 25. juni 2020 - 50,0 -
§ 08.34.02. Turismeinitiativer - tilførsel af midler til VisitDenmark, jf. akt. 9 af 22.
oktober 2020 - 35,0 -
§ 08.34.02. Turismeinitiativer - tilførsel af midler til Wonderful Copenhagen, jf. akt.
9 af 22. oktober 2020 - 10,0 -

I alt udgifter på udgiftsbudgettet 138,2 51.726,8 -

Overførsel mellem ministerområder (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter

Overførsel af midler fra § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til § 08.22.41.
Sikkerhedsstyrelsen til arbejdet med markedsovervågning, jf. kgl. resolution af 21. ja-
nuar 2019 2,2 3,0 -
Overførsel af midler fra § 28.51.08. Færdselsstyrelsen til § 08.22.41. Sikkerhedssty-
relsen til arbejdet med markedsovervågning, jf. kgl. resolution af 21. januar 2019

0,6 0,8 -

I alt udgifter under delloft for driftsudgifter 2,8 3,8 -
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Bemærkninger: *Midlerne til udflytning er på finansloven for 2020 registreret på standardkonto 49 på § 08.11.79. Re-
server og budgetregulering. I forbindelse med udmøntningen af reserven til Departementet konverteres en del af midlerne
til lønsum. 

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter under delloftet for

driftsudgifter:

Overførsel mellem hovedkonti (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter

§ 08.11.01. Departementet - overførsel af midler fra § 08.11.79. Reserver og budget-
regulering vedr. udflytning - 3,1 -
§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til kontrol med lattergas 3,1 3,1 -
§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til håndtering af opgaver relateret til markedsovervågning 0,3 0,3 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til
opgaver vedr. kunstig intelligens 0,9 0,9 -
§ 08.21.10. Nævnenes Hus - overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til
nedbringelse af sagsbehandlingstider i Byggeklageenheden 1,8 1,8 -
§ 08.21.10. Nævnenes Hus - overførsel af midler fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til
opgave vedr. lægeundersøgelser af søfarende og fiskere 0,1 0,1 -
§ 08.71.01. Søfartsstyrelsen - overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet til
arbejdet med Digital Havplan - 1,6 -
§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - overførsel af midler fra § 08.11.01.
Departementet i forbindelse med udmøntning af koncernpuljen 0,7 0,7 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet i
forbindelse med udmøntning af koncernpuljen 3,7 4,9 -
§ 08.71.01. Søfartsstyrelsen - overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet i for-
bindelse med udmøntning af koncernpuljen 0,6 0,6 -
§ 08.71.01. Søfartsstyrelsen - overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet i for-
bindelse med udmøntning af koncernpuljen til genstartsteams 0,6 0,8 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet i
forbindelse med udmøntning af koncernpuljen til genstartsteams 3,7 4,5 -
§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - overførsel af midler fra § 08.11.01.
Departementet i forbindelse med udmøntning af koncernpuljen til genstartsteams 0,5 0,6 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - overførsel af midler fra § 08.21.20. Er-
hvervsstyrelsen til finansiering af DUT vedr. lov nr. 134 af 25. februar 2020, jf. akt.
233 af 25. juni 2020 - 0,6 -

I alt udgifter under delloft for driftsudgifter 3,1* - -

Andre bevillingsforslag (mio. kr.) Lønsum Udgifter Indtægter

§ 08.31.05. Tilskud til standardisering mv. - overførsel af midler fra § 08.11.79. Re-
server og budgetregulering, jf. BV. 3.3.2 - 0,6 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Udmøntning af negativ budgetregulering
vedr. køb af konsulentydelser på § 08.11.01. Departementet - 3,6 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Udmøntning af negativ budgetregulering
vedr. køb af konsulentydelser på § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - 1,4 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Udmøntning af negativ budgetregulering
vedr. køb af konsulentydelser på § 08.21.10. Nævnenes Hus - 1,0 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Udmøntning af negativ budgetregulering
vedr. køb af konsulentydelser på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen - 12,6 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Udmøntning af negativ budgetregulering
vedr. køb af konsulentydelser på § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen - 1,9 -
§ 08.11.79. Reserver og budgetregulering - Udmøntning af negativ budgetregulering
vedr. køb af konsulentydelser på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen - 1,0 -
§ 08.11.01. Departementet er reduceret som følge af udmøntning af negativ budgetre-
gulering vedr. konsulentydelser - -3,6 -
§ 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er reduceret som følge af udmøntning
af negativ budgetregulering vedr. konsulentydelser - -1,4 -
§ 08.21.10. Nævnenes Hus er reduceret som følge af udmøntning af negativ budgetre-
gulering vedr. konsulentydelser - -1,0 -
§ 08.21.20. Erhvervsstyrelsen er reduceret som følge af udmøntning af negativ bud-
getregulering vedr. konsulentydelser - -12,6 -
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Der er på § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen givet adgang til, at der omprioriteres 1,1 mio. kr. fra
opgaven med et eftersyn af årsregnskabsloven til opgaven med øget automatisering af bogfø-
ringsprocesserne, jf. BV. 3.3.2.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til at
foretage straksudbetaling af midlerne i lønkompensationsordningen og kompensationsordningen
for selvstændige mv, jf. akt. 155 af 29. april 2020.

Der er givet adgang til, at der kan overføres administrationsbidrag til de myndigheder, her-
under Erhvervsministeriet, der administrerer COVID-19-kompensationsordninger via interne
statslige overførsler, jf. akt. 179 af 20. maj 2020.

Der er på § 08.35.07. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet
givet adgang til at foretage straksudbetalinger på 80 pct. af ansøgte EU-støttemidler under land-
distriktsprogrammet, jf. akt. 202 af 18. juni 2020.

Der er på § 08.32.21.50. Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-ind-
komst givet adgang til, at de allerede afsatte midler kan anvendes til forlængelse af ordningen,
jf. akt. 239 af 25. juni 2020.

Der er på § 08.32.21.30. Kompensationsordning for selvstændige givet adgang til, at de al-
lerede afsatte midler kan anvendes til forlængelse af ordningen, jf. akt. 242 af 25. juni 2020.

Der er på § 08.32.21.40. Kompensationsordning for faste udgifter givet adgang til, at de al-
lerede afsatte midler kan anvendes til udbetaling af kompensation som følge af etableringen af
en ny, målrettet kompensationsordning for faste omkostninger, jf. akt. 249 af 25.juni 2020.

Der er på § 08.32.21.40. Kompensationsordning for faste udgifter givet adgang til, at de al-
lerede afsatte midler kan anvendes til udbetaling frem til og med den 31. oktober 2020 til en ju-
steret og forlænget målrettet kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder ramt
af COVID-19-relaterede restriktioner, jf. akt. 300 af 17. september 2020.

Der er på § 08.32.21.10. Kompensation ved aflysning af større arrangementer givet adgang
til, at de allerede afsatte midler kan anvendes til at yde kompensation til arrangementer, som
skulle være afholdt frem til og med 31. oktober 2020, jf. akt. 301 af 17. september 2020.

Der er på § 08.32.21.30. Kompensationsordning for selvstændige mv. givet adgang til, at de
allerede afsatte midler kan anvendes til etableringen af en ny kompensationsordning for selv-
stændige, freelancere mv., herunder sæsonafhængige, ramt af COVID-19-relaterede restriktioner.
Ordningen gælder fra og med den 1. september til og med den 31. oktober 2020, jf. akt. 302 af
17. september 2020.

Der er på § 08.32.21.50. Kompensationsordning for freelancere med både A- og B-indkomst
givet adgang til, at de allerede afsatte midler kan anvendes til etableringen af en ny kompensa-
tionsordning for freelancere med både A- og B-indkomst, herunder sæsonafhængige, ramt af
COVID-19-relaterede restriktioner. Ordningen gælder fra og med den 1. september til og med
den 31. oktober 2020, jf. akt. 302 af 17. september 2020.

Der er på § 08.32.21.30. Kompensationsordning for selvstændige mv. givet adgang til, at de
allerede afsatte midler kan anvendes til en justering af kompensationsordning for selvstændige,
freelancere mv. for perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020, jf. akt.
302 af 17. september 2020.

§ 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen er reduceret som følge af udmøntning af negativ bud-
getregulering vedr. konsulentydelser - -1,9 -
§ 08.71.01. Søfartsstyrelsen er reduceret som følge af udmøntning af negativ budget-
regulering vedr. konsulentydelser - -1,0 -
§ 08.32.08.10. Fonden til Entreprenørskab - overførsel af midler fra § 20.89.01.12.
Naturvidenskabsstrategi med henblik på omdisponering af midler inden for teknologi-
pagten, jf. BV. 3.3.2 - 1,5 -
§ 19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse - overførsel af midler fra §
08.11.01. Departementet til implementering af proportionalitetsdirektivet, jf. BV. 3.3.2 -0,3 -0,3 -
§ 08.33.27.50 - flytning af midler til risikopræmie vedr. Rejsegarantifonden fra §
08.33.27.10 - 22,5 -

I alt udgifter under delloft for driftsudgifter -0,3 1,2 -
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Der er på § 08.32.21.50. Kompensationsordning for freelancere med både A- og B-indkomst
givet adgang til, at de allerede afsatte midler kan anvendes til en justering af kompensationsord-
ning for freelancere med både A- og B-indkomst for perioden fra og med den 9. juli 2020 til og
med den 8. august 2020, jf. akt. 302 af 17. september 2020.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til, at
de allerede afsatte midler kan anvendes til kompensation til barer, restauranter og caféer mv., ramt
af COVID-19-relaterede restriktioner i form af begrænsninger på åbningstiden, jf. akt. 325 af 1.
oktober 2020.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til, at
de allerede afsatte midler til kompensationsordningen for selvstændige kan anvendes til at kom-
pensere leverandører til private, eksterne arrangementer med mindst 50 deltagere, jf. akt. 10 af
22. oktober 2020.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til, at
de allerede afsatte midler til ordningen for faste omkostninger kan anvendes til 1) at kompensere
leverandører til private, eksterne arrangementer med mindst 50 deltagere, 2) at kompensere
virksomheder, der mistede omsætning i form af letfordærvelige varer den 26.-27. september og
3) anvendes til en ny underordning kaldet "faste omkostninger light", der giver virksomheder
kompensation for 50 pct. af en række faktisk afholdte, faste omkostninger dog højst 50.000 kr.
pr. måned pr. virksomhed, jf. akt. 10 af 22. oktober 2020.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-10 givet adgang til, at
de allerede afsatte midler kan anvendes til en udvidet udbetaling af kompensation som følge af
de udvidede restriktioner og tiltag i de syv særligt smitteramte nordjyske kommuner, jf. akt. 40
af 12. november 2020.

Der er på § 08.32.21.30. Kompensationsordning for selvstændige mv. givet adgang til, at de
allerede afsatte midler kan anvendes til justering af nedenstående ordninger, således at selvstæn-
dige vil kunne modtage kompensationen i perioder med tvangslukning, uanset den samlede om-
sætningsnedgang over hele kompensationsperioden:
- Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv. for perioden fra og med den 9. marts
2020 til og med den 8. juli 2020 samt perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31.
august 2020.
- Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv., herunder sæsonafhængige, ramt af
COVID-19-relaterede restriktioner for perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den
31. december 2020.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til, at
de allerede afsatte midler kan anvendes til en udvidet udbetaling af kompensation som følge af
de udvidede restriktioner og tiltag i de syv særligt smitteramte nordjyske kommuner fra den 6.
november 2020, hvor de første skærpede restriktioner trådte i kraft, til og med den 26. november2
2020, jf. akt. 95 af 3. december 2020.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til at
optage merudgifter estimeret til at udgøre 1.800 mio. kr. direkte på forslag til lov om tillægsbe-
villing for 2021 svarende til de faktiske udgifter i 2021 for kompensationsperioden fra og med
9. december til og med 3. januar 2021, jf. akt. 132 af 17. december 2020.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet bevillings-
mæssig hjemmel til at afholde kompensationsudgifter efter den 3. januar samt at forlænge kom-
pensationsperioden efter den 3. januar, så længe restriktionerne gælder ved en forlængelse af re-
striktionerne, jf. akt. 132 af 17. december 2020.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til, at
de allerede afsatte midler kan anvendes til genåbning af og udbetaling af kompensation fra de
generelle kompensationsordninger for faste omkostninger, faste omkostninger light, selvstændige,
freelancere, kombinatører og kunstnere mv. og arrangementer, jf. akt. 134 af 17. december 2020.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet adgang til at
optage merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 svarende til de faktiske
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udgifter til kompensationsperioden fra den 9. december 2020 til og med den 9. januar 2021, jf.
akt. 134 af 17. december 2020.

Der er på § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 givet bevillings-
mæssig hjemmel til at afholde kompensationsudgifter til arrangementsordningen også i januar
2021, jf. akt. 134 af 17. december 2020.

Der er på § 08.32.21.10. Kompensation ved aflysning af større arrangementer givet adgang
til at optage merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 svarende til de
faktiske udgifter til kompensationsperioden i januar 2021, jf. akt. 134 af 17. december 2020.

Der er på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 optaget følgende særlige bevillingsbe-
stemmelser:

- BV 3.3.1. På § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 gives der
adgang til, at der kan optages merudgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling for
2020 svarende til de faktiske udgifter. Den særlige bevillingsbestemmelse er optaget første
gang på akt. 106 af 12. marts 2020.
- BV 2.2.11. På § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 gives der
adgang til, at tilskud kan gives som tilsagn, jf. akt. 124 af 27. marts 2020.
- BV 2.2.13. På § 08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 gives der
adgang til, at tilskud kan forudbetales, jf. akt. 124 af 27. marts 2020.

- BV 2.2.9. Der er på § 08.11.79.30. Bedre Balance givet overførselsadgang til § 08.31.05.10.
Tilskud til standardisering mv., jf. BV.3.3.2.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
Nettotal ...................................................................................... 2.239,7 17.086,6 19.326,3
Udgift ......................................................................................... 3.691,3 17.072,8 20.764,1
Indtægt ....................................................................................... 1.451,6 -13,8 1.437,8

Specifikation af nettotal:
Fællesudgifter .......................................................................... 167,9 -1,8 166,1
8.11. Centralstyrelsen .............................................................. 167,9 -1,8 166,1
Erhvervsregulering ................................................................. 888,7 254,1 1.142,8
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og

forbrugerbeskyttelse og -oplysning ............................... 803,9 234,1 1.038,0
8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .................................... 84,8 20,0 104,8
8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. - - -
8.25. Nordsøfonden mv. ......................................................... - - -
Erhvervsfremme ...................................................................... 923,3 16.832,4 17.755,7
8.31. Fællesudgifter ................................................................. 23,9 0,6 24,5
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............ 459,0 208,9 667,9
8.33. Vækstfinansiering .......................................................... 171,5 16.422,4 16.593,9
8.34. Markedsføring af Danmark ........................................... 215,8 198,5 414,3
8.35. Regionaludvikling .......................................................... 53,1 2,0 55,1
Søfart ........................................................................................ 259,8 1,9 261,7
8.71. Søfart .............................................................................. 259,8 1,9 261,7

Udgifter uden for udgiftsloft:
Nettotal ...................................................................................... 602,0 34.740,0 35.342,0
Udgift ......................................................................................... 780,0 34.740,0 35.520,0
Indtægt ....................................................................................... 178,0 - 178,0

Specifikation af nettotal:
Erhvervsregulering ................................................................. -80,0 2.526,0 2.446,0
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og

forbrugerbeskyttelse og -oplysning ............................... -80,0 2.526,0 2.446,0
8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. - - -
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Erhvervsfremme ...................................................................... 682,0 32.214,0 32.896,0
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation ............ - 26.189,0 26.189,0
8.33. Vækstfinansiering .......................................................... 683,0 6.025,0 6.708,0
8.35. Regionaludvikling .......................................................... -1,0 - -1,0

Indtægtsbudget:
Nettotal ...................................................................................... 840,0 - 840,0
Indtægt ....................................................................................... 840,0 - 840,0

Specifikation af nettotal:
Erhvervsregulering ................................................................. - - -
8.23. Finansielt tilsyn .............................................................. - - -
8.25. Nordsøfonden mv. ......................................................... - - -
Erhvervsfremme ...................................................................... 840,0 - 840,0
8.33. Vækstfinansiering .......................................................... 840,0 - 840,0
Søfart ........................................................................................ - - -
8.71. Søfart .............................................................................. - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 2.001,1 51.826,6 53.827,7
Årets resultat ............................................................................. 0,6 - 0,6
Aktivitet i alt ............................................................................. 2.001,7 51.826,6 53.828,3
 Udgift ..................................................................................... 4.471,3 51.812,8 56.284,1
 Indtægt ................................................................................... 2.469,6 -13,8 2.455,8

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 2.227,7 222,1 2.449,8
 Indtægt ................................................................................... 857,1 -13,8 843,3
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 110,7 1.246,0 1.356,7
 Indtægt ................................................................................... 49,0 - 49,0
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 1.328,9 44.519,2 45.848,1
 Indtægt ................................................................................... 538,3 - 538,3
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 24,0 0,5 24,5
 Indtægt ................................................................................... 897,2 - 897,2
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 780,0 5.825,0 6.605,0
 Indtægt ................................................................................... 128,0 - 128,0



§ 08.1. 135

Fællesudgifter

08.11. Centralstyrelsen

08.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 185,7 -19,6 166,1
Indtægt ............................................................................... 4,8 - 4,8
Udgift ................................................................................. 190,5 -19,6 170,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -15,2 -19,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til eksportinitiativer, jf. akt. 264
af 30. juni 2020 ........................................................... 1,0 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler til udflytning fra § 08.11.79.
Reserver og budgetregulering ...................................... - 3,1 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til kontrol med
lattergas ........................................................................ -3,1 -3,1 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til håndtering af
opgaver relateret til markedsovervågning ................... -0,3 -0,3 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til opgaver vedr.
kunstig intelligens ........................................................ -0,9 -0,9 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.10. Nævnenes Hus til nedbringelse af
sagsbehandlingstider i Byggeklageenheden ................ -1,8 -1,8 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til arbejdet med Di-
gital Havplan ................................................................ - -1,6 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
i forbindelse med udmøntning af koncernpuljen ........ -0,7 -0,7 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen i forbindelse med
udmøntning af koncernpuljen ...................................... -3,7 -4,9 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen i forbindelse med
udmøntning af koncernpuljen ...................................... -0,6 -0,6 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ifm. udmøntning af
koncernpuljen til genstartsteams ................................. -0,6 -0,8 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen ifm. udmøntning
af koncernpuljen til genstartsteams ............................. -3,7 -4,5 -



136 § 08.11.01.

Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
ifm. udmøntning af koncernpuljen til genstartsteams -0,5 -0,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser ...................................................... - -3,6 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 19.11.03. Styrelsen for Forksning og Uddan-
nelse til implementering af proportionalitetsdirekti-
vet , jf. BV. 3.3.2. ........................................................ -0,3 -0,3 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 3,6 - 3,6
Overført overskud .............................................................. 23,6 - 23,6
Egenkapital i alt ................................................................. 27,2 - 27,2

Langfristet gæld primo ...................................................... 4,9 - 4,9
+ anskaffelser .................................................................... - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 1,2 - 1,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... 3,7 - 3,7

Låneramme ........................................................................ 11,8 -4,0 7,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 31,4 - 47,4
Bemærkninger: Lånerammen under § 08.11.01. Departementet er reduceret med 4,0 mio. kr., som overføres til låneram-
men på § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen.

08.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -17,8 17,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 17,8 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af DUT-kompensation sfa. lov nr. 134
af 25. februar 2020 om planlægning, lov om mid-
lertidig regulering af boligforholdene og lov om
maritim fysisk planlægning, jf. akt. 233 af 25. juni

 2020 .............................................................................. - -0,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler til udflytning fra § 08.11.79.
Reserver og budgetregulering til § 08.11.01. Depar-

 tementet ........................................................................ - -3,1 -
Overførsel af midler fra § 08.21.20. Erhvervsstyrel-
sen til § 08.11.79. Reserve og budgetregulering til
finanasiering af DUT vedr. lov nr. 134 af 25. febru-
ar 2020 ......................................................................... - 0,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 08.11.01. Departementet ..... - 3,6 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 08.21.01. Konkurrence- og

 Forbrugerstyrelsen ........................................................ - 1,4 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 08.21.10. Nævnenes Hus .... - 1,0 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 08.21.20. Erhvervsstyrel-

 sen ................................................................................ - 12,6 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 08.22.41. Sikkerhedsstyrel-

 sen ................................................................................ - 1,9 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 08.71.01. Søfartsstyrelsen ... - 1,0 -
Overførsel af midler til udflytning fra § 08.11.79.
Reserver og budgetregulering til § 08.31.05. Til-
skud til standardisering mv., jf. BV. 3.3.2. ................ - -0,6 -
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Erhvervsregulering

08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning

08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2 og 130) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 174,8 0,9 175,7
Indtægt ............................................................................... 48,1 - 48,1
Udgift ................................................................................. 222,9 0,9 223,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,0 0,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til administration af tilskudsord-
ninger mv. til rejsebranchen, jf. akt. 250 af 25. juni
2020 .............................................................................. 0,8 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
i forbindelse med udmøntning af koncernpuljen ........ 0,7 0,7 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
i forbindelse med udmøntning af koncernpuljen til
genstartsteams .............................................................. 0,5 0,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser fra § 08.11.79. Reserver og

 budgetregulering .......................................................... - -1,4 -



§ 08.21.06. 139

08.21.06. Rejseudbyderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser (tekstanm. 157)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 2.526,0 2.526,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2.526,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel af midler fra § 08.21.06.20. til §
08.21.06.50. sfa. øgede udgifter til administration,
jf. akt. 120 af 17. december 2020 ............................... - -1,4 -
Overførsel af midler fra § 08.21.06.20. til §
08.21.06.50. sfa. øgede udgifter til administration,
jf. akt. 120 af 17. december 2020 ............................... - 1,4 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Der oprettes en konto til udbetaling af statslige ud-
lån til rejseudbydere tilbagebetaling ved afbestilte
rejser som følge af COVID-19, jf. lov nr. 326 af
31. marts 2020 ............................................................. - - -
Midler til udbetaling af statslige udlån til rejseud-
byderes tilbagebetaling ved afbestilte rejser som
følge af COVID-19, jf. lov nr. 326 af 31. marts

 2020 .............................................................................. - 1.500,0 -
Tilførsel af midler til hjælp til rejsebranchen i lyset
af coronakrisen, jf. akt. 250 af 25. juni 2020 ............. - 1.026,0 -

08.21.10. Nævnenes Hus (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 128,1 0,9 129,0
Indtægt ............................................................................... 11,5 - 11,5
Udgift ................................................................................. 139,6 0,9 140,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,9 0,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.10. Nævnenes Hus til nedbringelse af
sagsbehandlingstider i Byggeklageenheden ................ 1,8 1,8 -
Overførsel af midler fra § 08.71.01 Søfartsstyrelsen
til § 08.21.10. Nævnenes Hus til opgave vedr. læ-
geundersøgelser af søfarende og fiskere ..................... 0,1 0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser fra § 08.11.79. Reserver og

 budgetregulering .......................................................... - -1,0 -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ - 0,9 0,9
Overført overskud .............................................................. 19,8 - 19,8
Egenkapital i alt ................................................................. 19,8 0,9 20,7

Langfristet gæld primo ...................................................... 16,5 - 16,5
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 7,0 - 7,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 4,5 - 4,5
Samlet gæld ultimo ........................................................... 19,0 - 19,0

Låneramme ........................................................................ 26,9 - 26,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 70,6 - 70,6
Bemærkninger: Den regulerede egenkapital under § 08.21.10. Nævnenes Hus er forhøjet med 0,9 mio. kr. som følge af
regnskabsmæssige afstemninger.

08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 137) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 502,6 232,3 734,9
Indtægt ............................................................................... 120,0 - 120,0
Udgift ................................................................................. 622,6 232,3 854,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 143,8 232,3 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af regeringens vækstplan for handel og
logistik, jf. akt. 139 af den 24. april 2020 .................. 0,9 1,1 -
Tilførsel af midler til administration af pulje til
crowdfunding, jf. akt. 252 af 25. juni 2020 ............... 0,5 0,6 -
Udmøntning af aftale om ordnede forhold på vej-
transportområdet, jf. akt. 1 af 12. november 2020 ..... 2,1 3,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til administration af ny ordning
til kompensation ved aflysning af større arrange-
menter, jf. akt. 106 af 12. marts 2020 ........................ 2,4 3,2 -
Tilførsel af midler til administration af ny ordning
til lønkompensation, jf. akt. 117 af 25. marts 2020 ... 17,3 23,0 -
Tilførsel af midler til administration af ny ordning
til kompensation for selvstændige, jf. akt. 122 af
27. marts 2020 ............................................................. 74,2 99,0 -
Tilførsel af midler til administration af ny ordning
til kompensation for faste udgifter, jf. akt. 124 af
27. marts 2020 ............................................................. 52,6 65,8 -
Tilførsel af midler til administration ifm. forlængel-
se af ordning til kompensation ved aflysning af
større arrangementer, jf. akt. 135 af 2. april 2020 ..... 3,6 4,8 -
Tilførsel af midler til administration af lønkompen-
sationsordning, jf. akt. 127 af 31. marts 2020 ............ 2,0 2,7 -
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Tilførsel af midler til administration ifm. midlerti-
dig kompensationsordning for freelancere mv., jf.
akt. 150 af den 24. april 2020 ..................................... 3,7 5,9 -
Tilførsel af midler til administration ifm. udvidelse
og forlængelse af kompensationsordning for faste
omkostninger, jf. akt. 152 af 24. april 2020 ............... 33,0 44,0 -
Tilførsel af midler til administration ifm. forlængel-
se af kompensationsordning for selvstændige, free-
lancere mv., jf. akt. 157 af 30. april 2020 .................. 1,0 4,1 -
Tilførsel af midler til styrket kontrol med COVID-
19-kompensationsordninger, jf. akt. 165 af 14. maj

 2020 .............................................................................. 4,8 25,0 -
Tilførsel af midler til administration af lønkompen-
sationsordning jf. akt. 162 af 11. maj 2020 ............... 20,7 28,6 -
Tilførsel af midler til administration ifm. forlængel-
se af ordning til kompensation ved aflysning af
større arrangementer, jf. akt. 189 af 4. juni 2020 ...... 11,0 14,6 -
Tilførsel af midler til eksportinitiativer, jf. akt. 264
af 30. juni 2020 ........................................................... 1,5 5,1 -
Nedskrivning af bevilling til administration af CO-
VID-19-kompensationsordninger ................................ -95,8 -95,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen til opgaver vedr.
kunstig intelligens ........................................................ 0,9 0,9 -
Overførsel af midler fra § 08.21.20. Erhvervsstyrel-
sen til § 08.11.79. Reserve og budgetregulering til
finansiering af DUT vedr. lov nr. 134 af 25. februar
2020, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 .............................. - -0,6 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen i forbindelse med
udmøntning af koncernpuljen ...................................... 3,7 4,9 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen i forbindelse med
udmøntning af koncernpuljen til genstartsteams ........ 3,7 4,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser fra § 08.11.79. Reserver og

 budgetregulering .......................................................... - -12,6 -
Der er givet adgang til, at der omprioriteres 1,1
mio. kr. fra opgaven med et eftersyn af årsregn-
skabsloven til opgaven med øget automatisering af
bogføringsprocesser, jf. BV 3.3.2. .............................. - - -
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08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold

08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 81,7 20,0 101,7
Indtægt ............................................................................... 51,0 - 51,0
Udgift ................................................................................. 132,7 20,0 152,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 10,8 20,0 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af regeringens vækstplan for handel og
logistik, jf. akt. 139 af den 24. april 2020 .................. 0,7 6,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til ekstraordinære merudgifter
som følge af COVID-19, jf. akt. 5 af 22. oktober
2020 .............................................................................. 2,2 3,2 -
Tilførsel af midler til COVID-19 kontrolindsats, jf.
akt. 50 af 3. december 2020 ........................................ 1,7 5,2 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 28.51.01. Trafik-, Bygge-
og Boligstyrelsen til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrel-
sen til arbejdet med markedsovervågning, jf. kgl.
resolution af 21. januar 2019 ...................................... 2,2 3,0 -
Overførsel af midler fra § 28.51.08. Færdselsstyrel-
sen til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til arbejdet
med markedsovervågning, jf. kgl. resolution af 21.
januar 2019 .................................................................. 0,6 0,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til kontrol med
lattergas ........................................................................ 3,1 3,1 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen til håndtering af
opgaver relateret til markedsovervågning ................... 0,3 0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser fra § 08.11.79. Reserver og

 budgetregulering .......................................................... - -1,9 -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 1,5 - 1,5
Overført overskud .............................................................. 19,6 - 19,6
Egenkapital i alt ................................................................. 21,1 - 21,1

Langfristet gæld primo ...................................................... 4,2 - 4,2
+ anskaffelser .................................................................... 1,0 - 1,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 2,0 - 2,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 3,2 - 3,2

Låneramme ........................................................................ 16,1 4,0 20,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 19,9 - 15,9
Bemærkninger: Lånerammen under § 08.22.41. Sikkerhedsstyrel sen er forhøjet med 4,0 mio. kr., som overføres fra lå-
nerammen på § 08.11.11. Departementet.

08.23. Finansielt tilsyn

08.23.01. Finanstilsynet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - - -
Indtægt ............................................................................... 418,6 -13,8 404,8
Udgift ................................................................................. 418,6 -13,8 404,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,4 -13,8 -13,8

2. Aktstykker  
Midler til finansiering af nye opgaver, jf. akt. 313
af 24. september 2020 ................................................. 5,4 11,2 11,2
Nedskrivning af § 08.23.01. Finanstilsynet sfa. min-
dreforbrug i 2020, jf. akt. 110 af 17. december
2020 .............................................................................. -5,0 -25,0 -25,0
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Erhvervsfremme

08.31. Fællesudgifter

08.31.05. Tilskud til standardisering mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 23,9 0,6 24,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler til udflytning fra § 08.11.79.
Reserver og budgetregulering til § 08.31.05. Til-
skud til standardisering mv., jf. BV. 3.3.2. ................ - 0,6 -

08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation

08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer (tekstanm. 100, 131 og 133)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 54,0 45,9 99,9
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 45,9 -

2. Aktstykker  
Etablering af tilskudspulje til crowdfunding, jf. akt.
252 af 25. juni 2020 .................................................... - 9,4 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til SMV:Digital ifm. udmøntning
af Aftale om genstart af dansk eksport, jf. akt. 9 af
22. oktober 2020 .......................................................... - 35,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler fra § 20.89.01.12. Naturviden-
skabsstrategi til § 08.32.08.10. Fonden til Entrepre-
nørskab med henblik på omdisponering af midler
inden for teknologipagten, jf. BV. 3.3.2. .................... - 1,5 -



§ 08.32.10. 145

08.32.10. Design (tekstanm. 133)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 33,2 10,0 43,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til Lifestyle og Design Cluster ifm. udmønt-
ning af aftale om genstart af dansk eksport, jf. akt.
9 af 22. oktober 2020 .................................................. - 10,0 -

08.32.18. National organisation til fremme af kliniske forsøg i Danmark (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4,5 3,0 7,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til Trial Nation ifm. udmøntning
af aftale om genstart af dansk eksport, jf. akt. 9 af
22. oktober 2020 .......................................................... - 3,0 -

08.32.19. Pulje under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 349,5 115,0 464,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 115,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Oprettelse af tilskudsordning til omstilling af dansk
erhvervsliv, jf. akt. 303 af 17. september 2020 .......... - 100,0 -
Midler til COVID-19 relateret kompetenceudvikling
til medarbejdere i turisme- og oplevelseserhvervet
ifm. udmøntning af aftale om genstart af dansk eks-
port, jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 ............................. - 15,0 -



146 § 08.32.21.

08.32.21. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (tekstanm. 140, 143,
145, 147, 150, 155 og 159)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 26.189,0 26.189,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 26.189,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Oprettelse af tilskudsordning til kompensation ved
aflysning af større arrangementer, jf. akt. 106 af 12.
marts 2020 .................................................................... - 91,0 -
Etablering af midlertidig tilskudsordning til løn-
kompensation, jf. akt. 117 af 25. marts 2020 ............. - 3.920,0 -
Etablering af midlertidig tilskudsordning for selv-
stændige, jf. akt. 122 af 27. marts 2020 ..................... - 10.000,0 -
Etablering af midlertidig tilskudsordning til kom-
pensation for faste udgifter, jf. akt. 124 af 27. marts

 2020 .............................................................................. - 40.000,0 -
Forlængelse af tilskudsordning til kompensation
ved aflysning af større arrangementer, jf. akt. 135
af 2. april 2020 ............................................................ - 585,0 -
Tilførsel af midler til lønkompensationsordning, jf.
akt. 127 af 31. marts 2020 .......................................... - 700,0 -
Etablering af kompensationsordning for kombinatø-
rer (blandet A- og B-indkomst), jf. akt. 150 af 24.
april 2020 ..................................................................... - 200,0 -
Udvidelse og forlængelse af midlertidig kompensa-
tionsordning for faste omkostninger, jf. akt. 152 af
24. april 2020 ............................................................... - 25.300,0 -
Tilførsel af midler ifm. forlængelse af kompensa-
tionsordning for selvstændige, freelancere mv., jf.
akt. 157 af 30. april 2020 ............................................ - 4.100,0 -
Tilførsel af midler til lønkompensationsordning, jf.
akt. 162 af 11. maj 2020 ............................................. - 5.600,0 -
Udvidelse af lønkompensationsordning jf. akt. 179
af den 20. maj 2020 ..................................................... - 3,0 -
Udvidelse og forlængelse af kompensationsordning
for større arrangementer jf. akt. 189 af 4. juni 2020 . - 1.475,0 -
Tilførsel af midler til lønkompensationsordning, jf.
akt. 243 af 25. juni 2020 ............................................. - 2.200,0 -
Etablering af kompensationsordning for særligt sæ-
sonafhængige selvstændige og kunstnere mv., jf.
akt. 257 af 25. juni 2020 ............................................. - 200,0 -
Udvidelse og forlængelse af kompensationsordning
til institutioner med mere end 50 pct. statsligt til-
skud, jf. akt. 258 af 25. juni 2020 .............................. - 0,4 -
Oprettelse af kompensationsordning til barer, re-
stauranter og caféer mv., jf. akt. 11 af 22. oktober

 2020 .............................................................................. - 200,0 -
Tilførsel af midler til lønkompensationsordning og
pendlingslønkompensation i de nordjyske kommu-
ner, jf. akt. 39 af 12. november 2020 ......................... - 800,0 -
Tilførsel af midler til lønkompensationsordning, jf.
akt. 132 af 17. december 2020 .................................... - 200,0 -



§ 08.32.21. 147

Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.10. Kom-
pensation ved aflysning af større arrangementer ........ - -1.936,3 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.20. Løn-

 kompensationsordning ................................................. - -1.092,2 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.30. Kom-
pensationsordning for selvstændige ............................ - -8.104,8 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.40. Kom-
pensation til faste udgifter ........................................... - -57.694,4 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.50. Kom-
pensationsordning for freelancere mv. med både A-
og B-indkomst .............................................................. - -190,0 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.60. Kom-
pensation til institutioner med mere end 50 pct.
statsligt tilskud ............................................................. - -3,4 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.70. Kom-
pensationsordning for særligt sæsonafhængige selv-
stændige og kunstnere mv. .......................................... - -190,7 -
Nedskrivning af bevilling til § 08.32.21.75. Pulje til
barer, restauranter og caféer mv. ................................ - -173,6 -

08.32.22. Tilskud til erhvervsklynger (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 5,0 5,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til klynge for life science og velfærdstekno-
logi ifm. udmøntning af aftale om genstart af dansk
eksport, jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 ........................ - 5,0 -

08.32.23. Bemyndiget organ til godkendelse af medicinsk udstyr (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 15,0 15,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 15,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til bemyndiget organ til godkendelse af me-
dicinsk udstyr ifm. udmøntning af aftale om gen-
start af dansk eksport, jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 . - 15,0 -



148 § 08.32.24.

08.32.24. Puljer relateret til COVID-19 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 15,0 15,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 15,0 -

2. Aktstykker  
Etablering af bodspulje til virksomheder ramt af re-
striktioner, jf. akt. 95 af 3. december 2020 ................ - 15,0 -



§ 08.33. 149

08.33. Vækstfinansiering

08.33.15. Vækstfonden (tekstanm. 134, 135, 136, 141, 142, 151, 152, 164 og 166)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 105,8 9.663,1 9.768,9
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 9.663,1 -

2. Aktstykker  
Udvidelse af COVID-19-matchfinansieringsordning
til venture-virksomheder, jf. akt. 304 af 17. septem-
ber 2020 ....................................................................... - 260,0 -
Reduktion af garantiordning relateret til COVID-19
for små og mellemstore virksomheder, jf. akt. 304
af 17. september 2020 ................................................. - -260,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Etablering af garantiordning relateret til COVID-19
for små- og mellemstore virksomheder, jf. akt. 110
af den 17. marts 2020 .................................................. - 1.041,6 -
Forøget garantiordning relateret til COVID-19 for
små- og mellemstore virksomheder, jf. akt. 113 af
den 23. marts 2020 ...................................................... - 4.383,4 -
Etablering af to matchfinansieringsordninger som
følge af COVID-19, jf. akt. 151 af 24. april 2020 ..... - 800,0 -
Udvidelse af garantiordning relateret til COVID-19
for små og mellemstore virksomheder i Vækstfon-
den, jf. akt. 238 af 25. juni 2020 ................................ - 1.575,0 -
Midler til grøn matchfinansieringsordning ifm. ud-
møntning af aftale om genstart af dansk eksport, jf.
akt. 9 af 22. oktober 2020 ........................................... - 35,0 -
Midler til etablering af projektmodningsfond ifm.
udmøntning af aftale om genstart af dansk eksport,
jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 ...................................... - 15,0 -
Midler til små vækstkautioner ifm. udmøntning af
aftale om genstart af dansk eksport jf. akt. 9 af 22.
oktober 2020 ................................................................ - 35,0 -
Tilførsel af midler til garantiordning for små og
mellemstore virksomheder i Vækstfonden, jf. akt.
37 af 12. november 2020 ............................................ - 1.613,1 -
Tilførsel af midler til COVID-19-matchfinansi-
eringsordning til iværksættere i de tidlige faser i
Vækstfonden, jf. akt. 37 af 12. november 2020 ......... - 165,0 -



150 § 08.33.16.

08.33.16. EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 4, 8 og 139)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 125,0 125,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 47,0 - 47,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 125,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kapitalindskud i EKF ifm. udmøntning af aftale om
genstart af dansk eksport, jf. akt. 9 af 22. oktober

 2020 .............................................................................. - 125,0 -

08.33.17. Ordninger under EKF Danmarks Eksportkredit (tekstanm. 146, 148, 153
og 165)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,1 5.513,3 5.514,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 7,1 - 7,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5.513,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Etablering af likviditetskaution relateret til COVID-
19, jf. akt. 115 af den 23. marts 2020 ........................ - 100,0 -
Etablering af statslig garantidækning for forsikring
af virksomhedernes samhandel, jf. akt. 163 af 11.
maj 2020 ...................................................................... - 5.000,0 -
Udvidelse af likviditetskaution relateret til COVID-
19, jf. akt. 238 af 25. juni 2020 .................................. - 300,0 -
Midler til grøn projekt- og markedsmodningsfacili-
tet ifm. udmøntning af aftale om genstart af dansk
eksport, jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 ........................ - 60,0 -
Tilførsel af midler til garantiordning for små og
mellemstore virksomheder i EKF, jf. akt. 37 af 12.
november 2020 ............................................................ - 53,3 -



§ 08.33.18. 151

08.33.18. Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Den Europæ-
iske Investeringsbank (tekstanm. 14 og 156)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1.700,0 1.700,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.700,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Etablering af en EU COVID-19 garantifond, jf. akt.
228 af 18. juni 2020 .................................................... - 1.700,0 -

08.33.27. Risikopræmie vedr. statsgarantier og kapitalindskud

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 71,7 1.246,0 1.317,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.246,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Etablering af garantiordning relateret til COVID-19
for store virksomheder, jf. akt. 109 af den 17. marts

 2020 .............................................................................. - 60,0 -
Forøgede garantiordning relateret til COVID-19 for
store virksomheder, jf. akt. 112 af den 23. marts

 2020 .............................................................................. - 690,0 -
Etablering af garantiordning som følge af COVID-
19 til større eksportvirksomheder og deres større
underleverandører, jf. akt. 134 af 2. april 2020 ......... - 150,0 -
Tilførsel af midler til risikopræmie vedr. statsgaran-
tier og kapitalindskud, jf. akt. 151 af 24. april 2020 . - 21,0 -
Oprettelse af en Genstartsfond i regi af Vækstfon-
den, jf. akt. 237 af 25. juni 2020 ................................ - 52,5 -
Udvidelse af garantiordning relateret til COVID-19
for store virksomheder, jf. akt. 238 af 25. juni 2020 . - 200,0 -
Udvidelse af garantiordning som følge af COVID-
19 til større eksportvirksomheder, jf. akt. 238 af 25.
juni 2020 ...................................................................... - 50,0 -
Tilførsel af midler til risikopræmie vedr. statsgaran-
tier ifm. Rejsegarantifondens forpligtelser til godt-
gørelse sfa. COVID-19, jf. akt. 250 af 25. juni

 2020 .............................................................................. - 22,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Flytning af midler til risikopræmie vedr. Rejsega-
rantifonden afsat i akt. 250 af 25. juni 2020 fra §
08.33.27.10. til § 08.33.27.50., jf. BV. 3.3.2. ............ - -22,5 -
Flytning af midler til risikopræmie vedr. Rejsega-
rantifonden afsat i akt. 250 af 25. juni 2020 fra §
08.33.27.10. til § 08.33.27.50., jf. BV. 3.3.2. ............ - 22,5 -



152 § 08.33.28.

08.33.28. Kapitalindskud i Vækstfonden

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 700,0 4.200,0 4.900,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4.200,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til kapitalindskud i vækstfonden
som følge af COVID-19, jf. akt. 151 af 24. april

 2020 .............................................................................. - 1.200,0 -
Oprettelse af en Genstartsfond i regi af Vækstfon-
den, jf. akt. 237 af 25. juni 2020 ................................ - 3.000,0 -



§ 08.34. 153

08.34. Markedsføring af Danmark

08.34.01. Markedsføring af Danmark (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 26,5 48,5 75,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 48,5 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til gastronomiske events i regi af
FOOD, jf. akt. 247 af 23. juni 2020 ........................... - 2,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til Vestdanmark Connected, jf.
akt. 262 af 30. juni 2020 ............................................. - 9,0 -
Tilførsel af midler til State of Green, Creative Den-
mark samt Healthcare Denmark ifm. udmøntning af
aftale om genstart af dansk eksport, jf. akt. 9 af 22.
oktober 2020 ................................................................ - 10,0 -
Tilførsel af midler til Global Connected ifm. ud-
møntning af aftale om genstart af dansk eksport, jf.
akt. 9 af 22. oktober 2020 ........................................... - 27,0 -

08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 189,3 150,0 339,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 150,0 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til aktiviteter, der skal understøt-
te turismeerhvervet samt til etablering af et dansk
cykelknudepunktssytem, jf. akt. 247 af 23. juni

 2020 .............................................................................. - 50,0 -
Tilførsel af midler til VisitDenmark til særlig ind-
sats for nordjyske destinationer, jf. akt. 95 af 3. de-
cember 2020 ................................................................. - 5,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilførsel af midler til VisitDenmark for at styrke
den internationale turismemarkedsføring i 2020, jf.
akt. 236 af 25. juni 2020 ............................................. - 50,0 -
Tilførsel af midler til VisitDenmark ifm. udmønt-
ning af aftale om genstart af dansk eksport, jf. akt.
9 af 22. oktober 2020 .................................................. - 35,0 -
Tilførsel af midler til Wonderful Copenhagen ifm.
udmøntning af aftale om genstart af dansk eksport,
jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 ...................................... - 10,0 -



154 § 08.35.

08.35. Regionaludvikling

08.35.09. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 125) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 24,0 2,0 26,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,0 -

2. Aktstykker  
Tilførsel af midler til at fremme brugen af Ø-passet
og andre aktiviteter, der skal fremme ø-turismen, jf.
akt. 247 af 23. juni 2020 ............................................. - 2,0 -



§ 08.7. 155

Søfart

08.71. Søfart

08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 6, 7 og 10) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 247,7 1,9 249,6
Indtægt ............................................................................... 49,2 - 49,2
Udgift ................................................................................. 296,9 1,9 298,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,1 1,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen til arbejdet med Di-
gital Havplan ................................................................ - 1,6 -
Overførsel af midler fra § 08.71.01. Søfartsstyrelsen
til § 08.21.10. Nævnenes Hus til opgave vedr. læ-
geundersøgelser af søfarende og fiskere ..................... -0,1 -0,1 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen i forbindelse med
udmøntning af koncernpuljen ...................................... 0,6 0,6 -
Overførsel af midler fra § 08.11.01. Departementet
til § 08.71.01. Søfartsstyrelsen i forbindelse med
udmøntning af koncernpuljen til genstartsteams ........ 0,6 0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser fra § 08.11.79. Reserver og

 budgetregulering .......................................................... - -1,0 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 6,5 -0,3 6,2
Overført overskud .............................................................. 31,9 - 31,9
Egenkapital i alt ................................................................. 38,4 -0,3 38,1

Langfristet gæld primo ...................................................... 129,3 - 129,3
+ anskaffelser .................................................................... 8,5 - 8,5
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 2,8 - 2,8
- afhændelse af aktiver ...................................................... 1,0 - 1,0
- afskrivninger ................................................................... 7,8 - 7,8
Samlet gæld ultimo ........................................................... 131,8 - 131,8

Låneramme ........................................................................ 200,0 - 200,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 65,9 - 65,9
Bemærkninger: Den regulerede egenkapital under § 08.71.01. Søfartsstyrelsen er reduceret med 0,3 mio. kr. som følge
af regnskabsmæssige afstemninger.



156 § 8.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 140.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 106 af 12. marts 2020.
Der henvises til akt. 106 af 12. marts 2020 som følge af etablering en af en kompensations-

ordning, som yder kompensation til arrangører af større arrangementer som ændres væsentligt
eller udskydes som følge af COVID-19.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for
kompensation relateret til COVID-19, jf. BEK nr. 233 af 18. marts 2020 om kompensation for
tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19 til virksomheder, organisatio-
ner og foreninger mv., der ikke allerede er omfattet af lov om erhvervsfremme, herunder at fast-
sætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og
renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 141.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 110 af 17. marts 2020.
Der henvises til akt. 110 af 17. marts 2020 om garantiordning, som målrettes små og mel-

lemstore virksomheder som følge af COVID-19. Ordningen er efterfølgende justeret med akt. 113
af 23. marts 2020, akt. 238 af 25. juni 2020, akt. 304 af 17. september 2020 og akt. 37 af 12.
november 2020.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler
om
den midlertidige garantiordning, jf. BEK nr. 1695 af 25. november 2020 om garantiordning i
Vækstfonden for udlån til små og mellemstore virksomheder, herunder bestemmelser vedrørende
opkrævning af garantiprovision, oprettelse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som hen-
lægges til administration i Vækstfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 142.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 109 af 17. marts 2020.
Der henvises til akt. 109 af 17. marts 2020 om garantiordning, som målrettes større virk-

somheder som følge af COVID-19. Tekstanmærkningen er efterfølgende justeret med akt. 112
af 23. marts 2020. Der henvises desuden til ændringer i ordningen som følge af akt. 238 af 25.
juni 2020 og akt. 37 af 12. november 2020.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler
om
den midlertidige garantiordning, jf. BEK nr. 1705 af 27. november 2020 om garantiordning i
Vækstfonden for udlån til store virksomheder, herunder bestemmelser vedrørende opkrævning
af garantiprovision, oprettelse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til
administration i Vækstfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 143.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 117 af 25. marts 2020.
Der henvises til akt. 117 af 25. marts 2020 om etablering af en midlertidig lønkompensa-

tionsordning, hvorefter virksomheder kan få delvis kompensation for lønudgifter til fyringstruede
medarbejdere som følge af COVID-19.
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Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om
lønkompensation relateret til COVID-19, jf. BEK nr. 267 af 25. marts 2020 om en midlertidig
lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, til virk-
somheder, foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., herunder at fastsætte bestemmelser
om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation,
modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og renter, doku-
mentation, regnskab, revision og rapportering samt efterfølgende kontrol mv.

Ad tekstanmærkning nr. 145.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 122 af 27. marts 2020.
Der henvises til akt. 122 af 27. marts 2020 om etablering af en midlertidig kompensations-

ordning for selvstændige, freelancere mv., som oplever et omsætnings- eller B-indkomstfald på
minimum 30 pct. som følge af COVID-19.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om
kompensation relateret til COVID-19 til selvstændige, freelancere mv., herunder at fastsætte be-
stemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kom-
pensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation, renter,
dokumentation, regnskab, revision og rapportering og efterfølgende kontrol mv.

Ad tekstanmærkning nr. 146.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 115 af 23. marts 2020.
Der henvises til akt. 115 af 23. marts 2020, om at EKF i 2020 kan udbyde produktet Likvi-

ditetskaution målrettet små og mellemstore virksomheder som følge af COVID-19. Ordningen
er efterfølgende justeret med akt. 238 af 25. juni 2020 og akt. 37 af 12. november 2020.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler
om
den midlertidige garantiordning, jf. BEK nr. 1741 af 30. november 2020 om garantiordning i EKF
for udlån til små og mellemstore virksomheder, herunder bestemmelser vedrørende opkrævning
af garantiprovision, oprettelse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til
administration i EKF Danmarks Eksportkredit.

Ad tekstanmærkning nr. 147.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 124 af 27. marts 2020.
Der henvises til akt. 124 af 27. marts 2020 om etablering af en midlertidig kompensations-

ordning for virksomheders faste udgifter i 2020 som følge af COVID-19.
Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for

kompensation relateret til COVID-19 til virksomheders, foreningers, selvejende institutioners,
fondes mv. faste udgifter, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompen-
sation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kom-
pensation, tilbagebetaling af kompensation og renter, dokumentation, regnskab, revision og rap-
portering, samt tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 148.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 134 af 2. april 2020.

Der henvises til akt. 134 af 2. april 2020 om etableringen af en garantiordning til større eksport-
virksomheder og deres større underleverandører, som har lidt eller forventer at lide omsætningstab
på minimum 30 pct. som følge af COVID-19. Der henvises desuden til ændringer i ordningen
som følge af akt. 238 af 25. juni 2020 og akt. 37 af 12. november 2020.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler
om
den midlertidige garantiordning, jf. BEK nr. 1740 af 30. november 2020 om garantiordning i EKF
Danmarks Eksportkredit for udlån til store virksomheder, herunder bestemmelser vedrørende
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opkrævning af garantiprovision, oprettelse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som hen-
lægges til administration i EKF Danmarks Eksportkredit.

Ad tekstanmærkning nr. 150.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 150 af 24. april 2020.
Der henvises til akt. 150 af 24. april 2020 om etablering af en midlertidig kompensations-

ordning i 2020 for freelancere mv. med både A- og B-indkomst, som oplever tabt indkomst som
følge af COVID-19.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om
kompensation relateret til COVID-19 til freelancere mv. med både A- og B-indkomst, herunder
at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister,
vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kom-
pensation, renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering og efterfølgende kontrol mv.

Ad tekstanmærkning nr. 151.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 151 af 24. april 2020.
Der henvises til akt. 151 af 24. april 2020 om etableringen af to matchfinansieringsordninger

i Vækstfonden og en styrket mulighed for, at Vækstfonden kan foretage kapitalindskud i virk-
somheder og fonde som følge af COVID-19. Ordningen er efterfølgende justeret med akt. 37 af
12. november 2020.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler
om den midlertidige låneordning, jf. BEK nr. 1691 af 25. november 2020 om COVID-19
matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidlige faser, herunder bestemmelser vedrørende
opkrævning af renter og gebyrer, oprettelse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som
henlægges til administration i Vækstfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 152.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 151 af 24. april 2020.
Der henvises til akt. 151 af 24. april 2020 om etableringen af to matchfinansieringsordninger

i Vækstfonden og en styrket mulighed for, at Vækstfonden kan foretage kapitalindskud i virk-
somheder og fonde som følge af COVID-19. Tekstanmærkningen er efterfølgende justeret med
akt. 304 af 17. september 2020. Der henvises desuden til ændringer i ordningen som følge af akt.
37 af 12. november 2020.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler
om den midlertidige låneordning, jf. BEK nr. 1690 af 25. november 2020 om COVID-19
matchfinansieringsordning til venturevirksomheder, herunder bestemmelser vedrørende opkræv-
ning af renter og gebyrer, oprettelse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges
til administration i Vækstfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 153.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 163 af 11. maj 2020.
Der henvises til akt. 163 af 11. maj 2020 om statslig garantidækning i regi af EKF Danmarks

Eksportkredit. Ordningen er efterfølgende justeret med akt. 37 af 12. november 2020.
Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler

om den statslige garantidækning for virksomhedernes handel og eksport, jf. BEK nr. 1727 af 27.
november 2020 om statslig garantidækning for virksomhedernes handel og eksport, herunder
bestemmelser vedrørende oprettelse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges
til administration i EKF Danmarks Eksportkredit.

Ad tekstanmærkning nr. 155.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 179 af 20. maj 2020.
Der henvises til akt. 179 af 20. maj 2020 om udvidelse af de midlertidige kompensations-

ordninger vedrørende lønudgifter til fyringstruede medarbejdere og faste omkostninger, der er
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etableret som følge af COVID-19, til også at omfatte foreninger, selvejende institutioner og fonde
mv., hvor offentlig tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære drifts-
udgifter.

Tekstanmærkningen giver vedkommende minister bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
og træffe afgørelse om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger relateret til
COVID-19 til foreninger, selvejende institutioner og fonde mv., hvor offentlig tilskud til drift
udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Desuden bemyndiges ved-
kommende minister til at fastsætte bestemmelser om kriterierne for at opnå kompensation, an-
søgningsform, tidsfrister, betingelser for kompensation, dokumentation, modtagerkreds, udbeta-
ling af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation, rentebetaling, regnskab,
revision, rapportering, fremlæggelse af revisorerklæring og efterfølgende kontrol mv.

Ad tekstanmærkning nr. 156.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 228 af 18. juni 2020.
Der henvises til akt. 228 af 18. juni 2020 om etableringen af en EU-COVID-19 garantifond,

der skal administreres af den Europæiske Investeringsbank (EIB). Tekstanmærkningen indeholder
i stk. 1 en bemyndigelse til erhvervsministeren til at forpligte Danmark til at medvirke til eta-
blering af en EU COVID-19 garantifond og i den forbindelse at stille en garanti til den Europæ-
iske Investeringsbank på 658,92659231 mio. euro for dækning af tab på de projekter, som fi-
nansieres gennem garantifonden. Beløbet svarer til omkring 5 mia. kr. Beløbet udgør Danmarks
andel af de samlede nationale garantier til EU COVID-19 garantifonden på op til 25 mia. euro.
Danmarks andel er beregnet efter Danmarks ejerandel i EIB. Tab, der skal dækkes via garantien,
vil blive opkrævet kvartalsvis. Det maksimale tab vil være afgrænset til det enkelte lands garan-
tistillelse, for Danmarks tilfælde vil det maksimale tab derfor være afgrænset til 658,92659231
mio. euro, svarende til omkring 5 mia. kr. Da garantien er afgivet i euro, vil værdien af garanti-
forpligtelsens størrelse i danske kroner være afhængig af valutakursen.

Tekstanmærkningens stk. 2 indebærer, at der til delvis indfrielse af den i stk. 1 nævnte garanti
skal afsættes en tabsramme på ca. 222 mio. euro, svarende til 1,7 mia., hvorfra der efter anmod-
ning fra den Europæiske Investeringsbank kan ske udbetalinger til dækning af tab i hele den pe-
riode, som dækkes af garantiforpligtelsen i stk. 1. Der afsættes således en bevilling på 1,7 mia.
kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020, der udgiftsføres som en forpligtelse i 2020.
De hensatte 1,7 mia. kr. til finansiering af tabsrammen på ca. 222 mio. euro er undergivet kurs-
regulering, således at der gives adgang til kursregulering af indfrielserne i danske kroner, så disse
matcher garantiforpligtelsen i euro over for den Europæiske Investeringsbank.

Tekstanmærkningens stk. 3 indebærer, at udgifter til indfrielser af den del af garantiforplig-
telsen i medfør af stk. 1, som ikke dækkes af den i stk. 2 nævnte tabsramme, optages direkte på
forslag til lov om tillægsbevilling i danske kroner efter kursen på indfrielsestidspunktet.

Ad tekstanmærkning nr. 157.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 250 af 25. juni 2020.
Der henvises til akt. 250 af 25. juni 2020 om hjælp til rejsebranchen i lyset af cororakrisen.
Med tekstanmærkningen bemyndiges erhvervsministeren til at stille en garanti på 750 mio.

kr. for Rejsegarantifondens forpligtelser til at godtgøre rejsende deres betalinger for annullerede
og afbrudte rejser.

Jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet om yderligere hjælp til rej-
sebranchen i lyset af coronakrisen af juni 2020. Det er aftalt, at der stilles en midlertidig stats-
garanti på 750 mio. kr. som supplement til garanti på 1,5 mia. kr. stillet i lov nr. 326 af 31. marts
2020 om ændring af lov om en rejsegarantifond til dækning af Rejsegarantifondens forpligtelse
til at godtgøre rejsende for deres betalinger for annullerede og afbrudte rejser. Eventuelt træk på
den midlertidige garanti skal være fuldt indfriet den 1. marts 2021. Den midlertidige garanti på
750 mio. kr. er stillet, fordi Rejsegarantifonden i en kortere periode på op til 90 dage har behov
for at få finansieret forskellen mellem rejsendes godtgørelser og rejseudbydernes faktiske om-
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kostninger forbundet med annullerede rejser. Der kan ikke trækkes på den nye garanti, før ga-
rantien 1,5 mia. kr. er fuldt udnyttet.

Ad tekstanmærkning nr. 159.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 257 af 25. juni 2020.
Der henvises til akt. 257 af 25. juni 2020 om etablering af en midlertidig kompensations-

ordning i 2020 for sæsonafhængige selvstændige samt freelancere og freelancere med både A-
og B-indkomst (kombinatører) som følge af COVID-19.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om
kompensation relateret til COVID-19 til sæsonafhængige selvstændige samt freelancere og free-
lancere med både A- og B-indkomst (kombinatører), herunder at fastsætte bestemmelser om kri-
terier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtager-
kreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation, renter, dokumentation,
regnskab, revision og rapportering og efterfølgende kontrol mv.

Ad tekstanmærkning nr. 164.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 9 af 22. oktober 2020.
Der henvises til akt. 9 af 22. oktober 2020 om dispositioner i 2020 til genstart af dansk

eksport.
Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler

om låneordningen, herunder bestemmelser vedrørende opkrævning af renter og gebyrer, opret-
telse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til administration i Vækstfon-
den. Vækstfondens adgang til at finansiere ordningen ved statsligt genudlån forudsætter, at den
nødvendige hjemmel hertil er etableret i lov om Vækstfonden.

Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler
om den grønne matchfinansieringsordning, jf. BEK nr. 1685 af 25. november 2020 om Vækst-
fondens grønne matchfinansieringsordning, herunder bestemmelser vedrørende opkrævning af
renter og gebyrer, oprettelse, organisering, drift, tilsyn mv. af ordningen, som henlægges til ad-
ministration i Vækstfonden.

Ad tekstanmærkning nr. 165.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 9 af 22. oktober 2020.
Der henvises til akt. 9 af 22. oktober 2020 om dispositioner i 2020 til genstart af dansk eks-

port.
Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om

den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet, jf. BEK nr. 1858 af 21. november 2020 om
EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet.

Ad tekstanmærkning nr. 166.
Tekstanmærkningen er ny i henhold til akt. 9 af 22. oktober 2020.
Der henvises til akt. 9 af 22. oktober 2020 om dispositioner i 2020 til genstart af dansk eks-

port.
Tekstanmærkningen giver erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om

Vækstfondens tilskud til etablering af en projektmodningsfond, jf. BEK nr. 1686 af 25. november
2020 om tilskud til etablering af projektmodningsfond for investeringer i turismen uden for de
største byer.
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§ 9. Skatteministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 219,0 219,0 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 3,2 3,2 -

Fællesudgifter ........................................................................................... -1,6 -
9.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -1,6 -

Skatteforvaltning ...................................................................................... -11,3 -
9.31. Skatteforvaltning ............................................................................. -11,3 -

Spilleforvaltning ....................................................................................... -0,2 -
9.41. Spilleforvaltning .............................................................................. -0,2 -

Forvaltningsordninger ............................................................................. 205,6 -
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger ......................... 205,6 -

Overenskomster, løn mv. ......................................................................... 29,7 -
9.61. Overenskomster, løn mv. ................................................................ 29,7 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 192,3 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 29,9 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 222,2 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 222,2 -
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

9.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.) ...........B 270,5 -

 TB 7,0 -
02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ................B 399,1 -

 TB -34,5 -
79. Reserver og budgetregulering ..........................................B -1,4 -

 TB 25,9 -

 Skatteforvaltning

9.31. Skatteforvaltning
01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)

(Driftsbev.) .......................................................................B 3.030,6 -
 TB -238,6 -

02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.) .......................................................................B 906,9 -

 TB -7,2 -
03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105)

(Driftsbev.) .......................................................................B 514,1 -
 TB -55,1 -

04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) .....B 506,6 -
 TB -2,8 -

05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.) ..B 245,2 -
 TB 8,2 -

06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101,
105 og 106) (Driftsbev.) ..................................................B 3.029,8 -

 TB 284,2 -
08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101

og 105) (Driftsbev.) .........................................................B - -
 TB - -

 Spilleforvaltning

9.41. Spilleforvaltning
01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.) ................B 6,2 -

 TB -0,2 -

 Forvaltningsordninger

9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger
15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehal-

ler (Reservationsbev.) .......................................................B - -
 TB 0,3 -

17. Civilretlige tiltag i udbytteskattesagen ............................B 299,8 -
 TB 201,3 -
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28. Kompensation af ikkestatslige fordringshavere i forbin-
delse med behandling af genoptagelsessager
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 0,8 -
29. Kompensation af kommuner og regioner i forbindelse

med behandling af genoptagelsessager
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 3,2 -

Overenskomster, løn mv.

9.61. Overenskomster, løn mv.
01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tekstanm. 1)

(Driftsbev.) .......................................................................B 53,8 -
 TB 29,7 -

03. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.) ..............................B 19,5 -
 TB -3,1 -

04. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbev.) ........B 119,8 -
 TB 3,1 -
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Indledning

Skatteministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 indeholder net-
tomerudgifter på i alt 219,0 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne
på finansloven for 2020. Der er optaget 3,2 mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af be-
villingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 9.768,4 219,0 9.987,4
 Udgifter ............................................................................ 10.553,3 219,0 10.772,3
 Indtægter .......................................................................... 784,9 - 784,9
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. -1,5 3,2 1,7
 Udgifter ............................................................................ 50,5 3,2 53,7
 Indtægter .......................................................................... 52,0 - 52,0
Indtægtsbudget ................................................................... 1.665,9 - 1.665,9
 Udgifter ............................................................................ 417,0 - 417,0
 Indtægter .......................................................................... 2.082,9 - 2.082,9
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 47,4 219,0 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - - -
2. Aktstykker .................................................................... 15,5 220,6 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - - -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -3,6 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 31,9 2,0 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 3,2 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - 3,2 -

Bemærkninger

ad. 1. Ny lovgivning
Der er på § 9. Skatteministeriet indarbejdet bevillinger for 3,2 mio. kr. under udgifter uden

for loft som følge af ny lovgivning i forbindelse med behandling af genoptagelsessager fra EFI's
driftsperiode som følge af mulig forældelse mv., jf. lov nr. 1574 af 27. december 2019 om æn-
dring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

ad. 2. Aktstykker
Der er på § 9. Skatteministeriet tiltrådt aktstykker for i alt 220,6 mio. kr. under delloftet for

driftsudgifter. Aktstykkerne vedrører udgifter til civilretlige tiltag i udbyttesagen for 201,3 mio.
kr. og midler tilført ifm. Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor for 19,3 mio.
kr.

ad. 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der er på § 9. Skatteministeriet tiltrådt to aktstykker som følge af COVID-19, der tilfører

lånerammen i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i alt 20,5 mio. kr., jf. akt. 122 af 27. marts
2020 vedr. midlertidig kompensationsordning for selvstændige og akt. 157 af 30. april 2020 om
forlængelse af den eksisterende midlertidige kompensationsordning for selvstændige.
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ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er på § 9. Skatteministeriet sket nettooverførsler mellem hovedkonti for i alt 343,6 mio.

kr., heraf 187,1 mio. kr. lønsum. Overførslerne vedrører navnlig omdisponering af mindreforbrug
på ejendomsområdet, flyt af opgaver mellem styrelser i forlængelse af reorganiseringen af skat-
teforvaltningen, samt justering af bevillingen vedrørende disponeringsmulighed.

ad 7. Dispositionsbegrænsning
Der er på § 9. Skatteministeriet i 2020 udmøntet en dispositionsbegrænsning på 3,6 mio. kr.

vedrørende 14. fase af statens indkøbsprogram, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for
2020 af 7. december 2020.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er på § 9. Skatteministeriet andre bevillingsforslag for i alt 2,0 mio. kr. Der er overført

i alt 2,0 mio. kr. ifm. indarbejdelse af OK18-aftalte midler vedrørende støtte til tillidsmandsud-
dannelser.

Der er desuden udmøntet 32,7 mio. kr. på § 09.11.79.20. Reserve til Skatteministeriet til §
09.31.04. Toldstyrelsen, § 09.61.01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og § 09.31.01. Skat-
testyrelsen. Hertil er der udmøntet 58,6 mio. kr. fra institutionerne under § 9. Skatteministeriet
til § 09.11.79.30. Negativ budgetkorrektion vedrørende køb af konsulentydelser.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 9.768,4 219,0 9.987,4
Udgift ......................................................................................... 10.553,3 219,0 10.772,3
Indtægt ....................................................................................... 784,9 - 784,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 744,1 -1,6 742,5
9.11. Centralstyrelsen .............................................................. 744,1 -1,6 742,5

Skatteforvaltning ..................................................................... 8.233,2 -11,3 8.221,9
9.31. Skatteforvaltning ............................................................ 8.233,2 -11,3 8.221,9

Spilleforvaltning ...................................................................... 6,2 -0,2 6,0
9.41. Spilleforvaltning ............................................................. 6,2 -0,2 6,0

Forvaltningsordninger ............................................................ 556,1 202,4 758,5
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger ........ 556,1 202,4 758,5

Overenskomster, løn mv. ....................................................... 228,8 29,7 258,5
9.61. Overenskomster, løn mv. ............................................... 228,8 29,7 258,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... -1,5 3,2 1,7
Udgift ......................................................................................... 50,5 3,2 53,7
Indtægt ....................................................................................... 52,0 - 52,0

Specifikation af nettotal:

Forvaltningsordninger ............................................................ -1,5 3,2 1,7
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger ........ -1,5 3,2 1,7

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 1.665,9 - 1.665,9
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Udgift ......................................................................................... 417,0 - 417,0
Indtægt ....................................................................................... 2.082,9 - 2.082,9

Specifikation af nettotal:

Forvaltningsordninger ............................................................ 1.665,9 - 1.665,9
9.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger ........ 1.665,9 - 1.665,9

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 8.101,0 222,2 8.323,2
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 8.101,0 222,2 8.323,2
 Udgift ..................................................................................... 11.020,8 222,2 11.243,0
 Indtægt ................................................................................... 2.919,8 - 2.919,8

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 10.371,0 192,3 10.563,3
 Indtægt ................................................................................... 1.242,5 - 1.242,5
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 8,8 - 8,8
 Indtægt ................................................................................... 10,0 - 10,0
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 481,6 29,9 511,5
 Indtægt ................................................................................... 1.183,9 - 1.183,9
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 135,3 - 135,3
 Indtægt ................................................................................... 455,4 - 455,4
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 24,1 - 24,1
 Indtægt ................................................................................... 28,0 - 28,0
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Fællesudgifter

09.11. Centralstyrelsen

09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 270,5 7,0 277,5
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 270,5 7,0 277,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 7,7 7,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 09.11.01. Departemen-
tet fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. styrket op-
gavevaretagelse i departementet .................................. 9,7 12,8 -
Overførsel af bevilling fra § 09.11.01. Departemen-
tet til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrel-
sen vedr. disponeringsmulighed .................................. -2,0 -2,0 -
Overførsel af bevilling fra § 09.11.01. Departemen-
tet til § 09.31.05. Motorstyrelsen vedr. dispone-

 ringsmulighed ............................................................... - -3,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug i Skatteministeriet ................................. - -0,7 -

09.11.02. Skatteankestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 399,1 -34,5 364,6
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 399,1 -34,5 364,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -10,5 -34,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.11.02. Skatteanke-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. disponeringsmulighed ................. -10,5 -17,5 -
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Overførsel af bevilling fra § 09.11.02. Skatteanke-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. mindreforbrug på ejendomsom-

 rådet .............................................................................. - -15,5 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug i Skatteministeriet ................................. - -1,3 -

09.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -1,4 25,9 24,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 25,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af bevilling fra § 09.11.79. Reserver og
budgetregulering til § 09.31.01. Skattestyrelsen ......... - -3,8 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug i Skatteministeriet ................................. - 58,6 -
Overførsel af bevilling fra § 09.11.79. Reserver og
budgetregulering til § 09.61.01. Medarbejder- og
Kompetencestyrelsen vedr. etablering af ny styrelse . - -8,9 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.04. Toldstyrelsen
fra § 09.11.79. Reserver og Budgetregulering vedr.

 EUTK ........................................................................... - -20,0 -
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Skatteforvaltning

09.31. Skatteforvaltning

09.31.01. Skattestyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3.030,6 -238,6 2.792,0
Indtægt ............................................................................... 6,3 - 6,3
Udgift ................................................................................. 3.036,9 -238,6 2.798,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -110,7 -238,6 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel af bevilling til § 09.51.28. Kompensa-
tion af ikkestatslige fordringshavere i forbindelse
med genoptagelse, jf. lov nr. 1574 af 27. december
2019 om inddrivelse af gæld til det offentlige ........... - -0,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. bevillingskorrektion ifm. grundbudgettet .... - -13,8 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.02. Gældstyrelsen
fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. ændrede husle-
jebetalinger og køb af tjenesteydelser hos ADST ...... - -2,6 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.05. Motorstyrel-
sen fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. ændrede

 huslejebetalinger .......................................................... - -0,4 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. køb af
tjenesteydelser hos ADST ........................................... - 10,4 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. ændrede huslejebetalinger ........................... - -14,1 -
Overførsel af bevilling til § 09.11.01. Departemen-
tet fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. styrket op-
gavevaretagelse i departementet .................................. -9,7 -12,8 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. Legacy .......................................................... 9,1 9,9 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. infrastruktur i drifts- og udviklingcenter .... - -0,3 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. mindreforbrug på ejendomsområdet ....... -30,0 -60,8 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. disponeringsmulighed .............................. -32,2 -41,2 -
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Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.06.30. Implementeringscenter for
Inddrivelse vedr. disponeringsmulighed ..................... -26,6 -57,7 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.06.10. Implementeringscenter for
Told vedr. disponeringsmulighed ................................ -24,3 -48,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af bevilling fra § 09.11.79. Reserver og
budgetreguleringer til § 09.31.01. Skattestyrelsen ..... 3,0 3,8 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug i Skatteministeriet ................................. - -8,0 -
Overførsel af bevilling til § 09.51.15. Fordeling af
midler i stedet for udlodning fra spillehaller fra §
09.31.01 Skattestyrelsen, jf. BV 3.3.2. ....................... - -0,3 -

09.31.02. Gældsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 906,9 -7,2 899,7
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 906,9 -7,2 899,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -12,5 -7,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.02. Gældssty-
relsen vedr. overhead for IT-pakken efterjustering
fra GÆLDST ................................................................ - -0,2 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.02. Gældstyrelsen
fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. ændrede husle-
jebetalinger og køb af tjenesteydelser hos ADST ...... - 2,6 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Gældsstyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. ændrede huslejebetalinger ....................... - -0,5 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.02. Gældsstyrelsen vedr. køb af
tjenesteydelser hos ADST ........................................... - 12,8 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.02. Gældsstyrel-
sen til § 09.31.06.30. Implementeringscenter for
Inddrivelse vedr. disponeringsmulighed ..................... -11,5 -14,4 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.02. Gældsstyrel-
sen til § 09.31.05. Motorstyrelsen vedr. dispone-
ringsmulighed ............................................................... -1,0 -1,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug i Skatteministeriet ................................. - -6,1 -

09.31.03. Vurderingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 514,1 -55,1 459,0
Udgift ................................................................................. 514,1 -55,1 459,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -10,1 -55,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. ændrede huslejebetalinger ........... - -1,5 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. køb af
tjenesteydelser hos ADST ........................................... - -10,4 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.02. Gældsstyrelsen vedr. køb af
tjenesteydelser hos ADST ........................................... - -12,8 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.05. Motorstyrelsen vedr. køb af
tjenesteydelser hos ADST ........................................... - -3,5 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. mindreforbrug på ejendomsom-

 rådet .............................................................................. -6,9 -12,4 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.06.30. Implementeringscenter
for Inddrivelse vedr. disponeringsmulighed ............... -2,0 -10,2 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.06.40. Implementeringscenter
for Told vedr. disponeringsmulighed .......................... -1,2 -1,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug i Skatteministeriet ................................. - -2,9 -

09.31.04. Toldstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 506,6 -2,8 503,8
Indtægt ............................................................................... 13,4 - 13,4
Udgift ................................................................................. 520,0 -2,8 517,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
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 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 26,5 -2,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.04. Toldstyrel-
sen vedr. overhead for IT-pakken efterjustering fra

 TOLDST ...................................................................... - -1,2 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.04. Toldstyrelsen
fra § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
vedr. Change Management .......................................... 4,2 9,1 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.04. Toldstyrelsen
til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
vedr. ændrede huslejebetalinger .................................. - -6,4 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.04. Toldstyrel-
sen vedr. køb af tjenesteydelser hos ADST ............... - 0,3 -
Overførsel af lønsum fra § 09.31.06.10. Implemen-
teringscenter for Told til § 09.31.04 Toldstyrelsen
vedr. EUTK-aktiviteter ................................................ 9,0 - -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.04. Toldstyrelsen
til § 09.31.06.10. Implementeringscenter for Told
vedr. disponeringsmulighed ......................................... -6,7 -23,9 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug i Skatteministeriet ................................. - -0,5 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.04. Toldstyrelsen
fra § 09.11.79. Reserver og Budgetregulering vedr.
EUTK ........................................................................... 20,0 20,0 -

09.31.05. Motorstyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 245,2 8,2 253,4
Indtægt ............................................................................... 71,0 - 71,0
Udgift ................................................................................. 316,2 8,2 324,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,0 8,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.05. Motorstyrelsen vedr. køb af
tjenesteydelser hos ADST ........................................... - 3,5 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.05. Motorstyrel-
sen vedr. køb af tjenesteydelser hos ADST ............... - 0,8 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.05. Motorstyrel-
sen fra § 09.31.01. Skattestyrelsen vedr. ændrede

 huslejebetalinger .......................................................... - 0,4 -
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Overførsel af bevilling fra § 09.31.02. Gældsstyrel-
sen til § 09.31.05. Motorstyrelsen vedr. dispone-
ringsmulighed ............................................................... 1,0 1,0 -
Overførsel af bevilling fra § 09.11.01. Departemen-
tet til § 09.31.05. Motorstyrelsen vedr. dispone-

 ringsmulighed ............................................................... - 3,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug i Skatteministeriet ................................. - -0,4 -

09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3.029,8 284,2 3.314,0
Indtægt ............................................................................... 18,8 - 18,8
Udgift ................................................................................. 3.048,6 284,2 3.332,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 132,1 284,2 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Forhøjelse af lånerammen som følge af COVID-19,
jf. akt. 122 af 27. marts 2020 og akt. 157 af 30.
april 2020 ..................................................................... - - -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. bevillingskorrektion ifm. grundbudgettet .... - 13,8 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. ændrede huslejebetalinger ........................... - 14,1 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.02. Gældstyrel-
sen vedr. overhead for IT-pakken efterjustering fra

 GÆLDST ..................................................................... - 0,2 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Gældsstyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. ændrede huslejebetalinger ....................... - 0,5 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. ændrede huslejebetalinger ........... - 1,5 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.05. Motorstyrel-
sen vedr. køb af tjenesteydelser hos ADST ............... - -0,8 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.04. Toldstyrel-
sen vedr. overhead for IT-pakken efterjustering fra

 TOLDST ...................................................................... - 1,2 -
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Overførsel af bevilling til § 09.31.04 Toldstyrelsen
fra § 09.31.06 Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
vedr. Change Management .......................................... -4,2 -9,1 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.04. Toldstyrelsen
til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
vedr. ændrede huslejebetalinger .................................. - 6,4 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.04. Toldstyrel-
sen vedr. køb af tjenesteydelser hos ADST ............... - -0,3 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen til § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. Legacy .......................................................... -9,1 -9,9 -
Overførsel af bevilling til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen vedr. infrastruktur i drifts- og udviklingcenter .... - 0,3 -
Overførsel af bevilling fra § 09.11.01. Departemen-
tet til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrel-
sen vedr. disponeringsmulighed .................................. 2,0 2,0 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. mindreforbrug på ejendomsom-

 rådet .............................................................................. 6,9 12,4 -
Overførsel af bevilling fra § 09.61.01. Medarbejder
og Kompetencestyrelsen til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen vedr. omdisponering af
mindreforbrug .............................................................. 0,5 0,5 -
Overførsel af lønsum fra § 09.31.06.10. Implemen-
teringscenter for Told til § 09.31.04 Toldstyrelsen
vedr. EUTK-aktiviteter ................................................ -9,0 - -
Overførsel af bevilling fra § 09.11.02. Skatteanke-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. disponeringsmulighed ................. 10,5 17,5 -
Overførsel af bevilling fra § 09.11.02. Skatteanke-
styrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenk-
lingsstyrelsen vedr. mindreforbrug på ejendomsom-

 rådet .............................................................................. - 15,5 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.02. Gældsstyrel-
sen til § 09.31.06.30. Implementeringscenter for
Inddrivelse vedr. disponeringsmulighed ..................... 11,5 14,4 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.04. Toldstyrelsen
til § 09.31.06.10. Implementeringscenter for Told
vedr. disponeringsmulighed ......................................... 6,7 23,9 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.06.30. Implementeringscenter
for Inddrivelse vedr. disponeringsmulighed ............... 2,0 10,2 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.03. Vurderings-
styrelsen til § 09.31.06.40. Implementeringscenter
for Told vedr. disponeringsmulighed .......................... 1,2 1,2 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. mindreforbrug på ejendomsområdet ....... 30,0 60,8 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingssty-
relsen vedr. disponeringsmulighed .............................. 32,2 41,2 -
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.06.30. Implementeringscenter for
Inddrivelse vedr. disponeringsmulighed ..................... 26,6 57,7 -
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Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen til § 09.31.06.10. Implementeringscenter for
Told vedr. disponeringsmulighed ................................ 24,3 48,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug i Skatteministeriet. ................................ - -38,5 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 29,6 - 29,6
Overført overskud .............................................................. - - -
Egenkapital i alt ................................................................. 29,6 - 29,6

Langfristet gæld primo ...................................................... 1.625,5 - 1.625,5
+ anskaffelser .................................................................... 337,8 - 337,8
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 873,9 - 873,9
- afskrivninger ................................................................... 461,2 - 461,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... 2.376,0 - 2.376,0

Låneramme ........................................................................ 2.399,4 397,9 2.797,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 99,0 - 84,9
Bemærkninger: Lånerammen under § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er forøget med i alt 397,9 mio. kr.,
jf. akt. 122 af 27. marts 2020, akt. 157 af 30. april 2020 og fortrolig akt. A af 22. oktober 2020, samt tilførsel fra §
09.31.04. Administrations- og Servicestyrelsen til § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen for 2,7 mio. kr. ifm.
Digital Post i SKAT Ligning.

09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen (tekstanm. 1, 101 og 105) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - - -
Indtægt ............................................................................... 496,7 - 496,7
Udgift ................................................................................. 496,7 - 496,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af låneramme ............................................. - - -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 13,6 - 13,6
Overført overskud .............................................................. - - -
Egenkapital i alt ................................................................. 13,6 - 13,6

Langfristet gæld primo ...................................................... 69,7 - 69,7
+ anskaffelser .................................................................... 19,5 - 19,5
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afskrivninger ................................................................... 16,9 - 16,9
Samlet gæld ultimo ........................................................... 72,3 - 72,3

Låneramme ........................................................................ 100,0 -2,7 97,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 72,3 - 74,3
Bemærkninger: Lånerammen under § 09.31.08. Administrations- og Servicestyrelsen er nedjusteret med 2,7 mio. kr. til
§ 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ifm. Digital Post i SKAT Ligning.
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Spilleforvaltning

09.41. Spilleforvaltning

09.41.01. Spillemyndigheden (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 6,2 -0,2 6,0
Indtægt ............................................................................... 79,2 - 79,2
Udgift ................................................................................. 85,4 -0,2 85,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug i Skatteministeriet ................................. - -0,2 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 1,2 0,2 1,4
Overført overskud .............................................................. 28,0 - 28,0
Egenkapital i alt ................................................................. 29,2 0,2 29,4

Langfristet gæld primo ...................................................... 10,3 - 10,3
+ anskaffelser .................................................................... 3,3 - 3,3
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afskrivninger ................................................................... 2,8 - 2,8
Samlet gæld ultimo ........................................................... 10,8 - 10,8

Låneramme ........................................................................ 15,0 4,0 19,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 72,0 - 56,8
Bemærkninger: Lånerammen under § 09.41.01. Spillemyndigheden er opjusteret med 4,0 mio. kr. ifm. hjemtagelse af
fagsystem på spilområdet, jf. BV 3.2.2. Endvidere er den regulerede egenkapital opjusteret med 0,2 mio. kr. som følge
af regnskabsmæssige afstemninger.
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Forvaltningsordninger

09.51. Reservations-, lovbundne- og indtægtsbevillinger

09.51.15. Fordeling af midler i stedet for udlodning fra spillehaller (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,3 0,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af bevilling til § 09.51.15. Fordeling af
midler i stedet for udlodning fra spillehaller fra §
09.31.01 Skattestyrelsen, jf. BV 3.3.2. ....................... - 0,3 -

09.51.17. Civilretlige tiltag i udbytteskattesagen

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 299,8 201,3 501,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 201,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel af bevilling fra § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag til § 09.51.17. Civilretlige
tiltag i udbyttesagen, jf. akt. 297 af 17. september

 2020 .............................................................................. - 201,3 -

09.51.28. Kompensation af ikkestatslige fordringshavere i forbindelse med behand-
ling af genoptagelsessager (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,8 0,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,8 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel af bevilling fra § 09.31.01. Skattestyrel-
sen, jf. lov nr. 1574 af 27. december 2019 om ind-
drivelse af gæld til det offentlige ................................ - 0,8 -
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09.51.29. Kompensation af kommuner og regioner i forbindelse med behandling af
genoptagelsessager (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 3,2 3,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,2 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel af bevilling fra § 35.11.09. Midtvejs- og
efterregulering af det kommunale bloktilskud, jf.
lov nr. 1574 af 27. december 2019 om inddrivelse
af gæld til det offentlige .............................................. - 3,2 -
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Overenskomster, løn mv.

09.61. Overenskomster, løn mv.

09.61.01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tekstanm. 1) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 53,8 29,7 83,5
Indtægt ............................................................................... 12,3 - 12,3
Udgift ................................................................................. 66,1 29,7 95,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 23,9 29,7 -

2. Aktstykker  
Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige
sektor, jf. akt. 91 af 30. januar 2020 .......................... 13,8 17,3 -
Bevilling til fællesstatslige løsninger, jf. akt. 17 af
5. november 2020 ........................................................ 1,7 2,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.61.01. Medarbejder
og Kompetencestyrelsen til § 09.31.06. Udviklings-
og Forenklingsstyrelsen vedr. omdisponering af
mindreforbrug .............................................................. -0,5 -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Indarbejdelse af OK18-aftalte midler vedr. støtte til
tillidsmandsuddannelser, jf. BV 3.3.2. ........................ - 2,0 -
Overførsel af bevilling fra § 09.11.79. Reserver og
budgetregulering til § 09.61.01. Medarbejder- og
Kompetencestyrelsen vedr. etablering af ny styrelse . 8,9 8,9 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 2,8 - 2,8
Overført overskud .............................................................. 6,1 - 6,1
Egenkapital i alt ................................................................. 8,9 - 8,9

Samlet gæld ultimo ........................................................... - - -

Låneramme ........................................................................ - 4,0 4,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -
Bemærkninger: Lånerammen under § 09.61.01. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er opjusteret med 4,0 mio. kr. ifm.
ressortdelingsaftalen fra 2019.
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09.61.03. Kompetencesekretariatet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 19,5 -3,1 16,4
Indtægt ............................................................................... 5,4 - 5,4
Udgift ................................................................................. 24,9 -3,1 21,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.61.03.10. Kompe-
tencesekretariatet til § 09.61.04.10. Den Statslige

 Kompetencefond .......................................................... - -3,1 -

09.61.04. Den Statslige Kompetencefond (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 119,8 3,1 122,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling fra § 09.61.03.10. Kompe-
tencesekretariatet til § 09.61.04.10. Den Statslige

 Kompetencefond .......................................................... - 3,1 -
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§ 11. Justitsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 6.260,8 6.341,9 81,1
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 12,0 12,0 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 12,0 12,0 -

Fællesudgifter ........................................................................................... 5.336,0 81,1
11.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 5.336,0 81,1

Politiet og anklagemyndigheden mv. ..................................................... 925,2 -
11.21. Fællesudgifter .................................................................................. 86,2 -
11.23. Politiet og anklagemyndigheden .................................................... 839,0 -

Kriminalforsorgen .................................................................................... 32,8 -
11.31. Kriminalforsorgen ........................................................................... 32,8 -

Retsvæsenet ............................................................................................... 59,9 -
11.41. Fællesudgifter .................................................................................. 59,7 -
11.42. Sagsudgifter ..................................................................................... 0,2 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.101,3 -
Interne statslige overførsler ....................................................................... 0,3 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 5.252,1 81,1
Finansielle poster ....................................................................................... 0,2 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 6.353,9 81,1
Bevilling i alt ............................................................................................. 6.353,9 81,1
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 249,0 -

 TB 32,2 -
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.) ........B 78,3 -

 TB -0,5 -
41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed (Driftsbev.) ...............B - -

 TB 20,0 -
42. EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herunder

værnemidler (Reservationsbev.) .......................................B - -
 TB 81,1 81,1

61. Datatilsynet (Driftsbev.) ...................................................B 43,3 -
 TB 1,0 -

72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.) .........B - -
 TB 12,0 -

77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19 (tekstanm. 120
og 121) (Reservationsbev.) ..............................................B - -

 TB 5.254,3 -
79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 83,2 -

 TB -64,1 -

Politiet og anklagemyndigheden mv.

11.21. Fællesudgifter
21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1 og 119) .......................B 868,7 427,2

 TB 86,2 -

11.23. Politiet og anklagemyndigheden
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekst-

anm. 105, 107, 108, 109 og 110) (Driftsbev.) ................B 10.137,0 -
 TB 802,0 -

04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107,
108, 109 og 110) (Driftsbev.) ..........................................B 353,0 -

 TB 23,2 -
16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108,

109 og 110) (Driftsbev.) ..................................................B 890,2 -
 TB 11,6 -

17. Danmarks bidrag til Europol ...........................................B 20,2 -
 TB 1,9 -

18. Danmarks bidrag til Eurojust ..........................................B 5,7 -
 TB 0,3 -
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 Kriminalforsorgen

11.31. Kriminalforsorgen
03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed (tekstanm.

110, 112, 113 og 114) (Driftsbev.) .................................B 3.265,4 -
 TB 32,8 -

 Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter
01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.) .........................................B 93,5 -

 TB 16,4 -
02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103, 104 og 118)

(Driftsbev.) .......................................................................B 1.804,3 -
 TB 42,3 -

04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.) ................................B 22,7 -
 TB 0,1 -

05. Tinglysning (Driftsbev.) ...................................................B 75,7 -
 TB 0,9 -

11.42. Sagsudgifter
02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden) .....B 495,1 -

 TB 0,2 -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 119. ad 11.21.21.
Justitsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til, at en domfældt i en afsluttet straffesag,

hvori der i perioden fra 1. november 2010 til 18. oktober 2019 er indhentet teleoplysninger, og
hvor der vurderes at have været fejl i teledata eller uoverensstemmelser, der kan have haft be-
tydning for bevisresultatet, men hvor anklagemyndigheden ikke finder, at sagen skal genoptages,
kan få dækket udgifter til advokatbistand med henblik på at vurdere, om domfældte bør anmode
Den Særlige Klageret om, at sagen genoptages.

Stk. 2. Justitsministeren bemyndiges ligeledes til at afholde udgifter til, at en advokat kan få
vederlag for arbejde udført på baggrund af en underretning om politikredsenes oprindelige un-
dersøgelse af straffesager, hvori der er indhentet teleoplysninger i perioden fra 1. november 2010
til 18. oktober 2019.

Nr. 120. ad 11.11.77.
Justitsministeren bemyndiges til at overføre 2.237 mio. kr. i 2020 til Aarhus Kommune til

kompensation for udgifter afholdt i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) og Styrelsen
for Forsyningssikkerhed (SFOS) til håndtering af COVID-19. Refusionen vil kunne justeres forud
for endelige opgørelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020, således at den endelige
refusion så vidt muligt afspejler de udgifter, der forventes at blive afholdt i Aarhus Kommunes
regnskab for 2020.
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Nr. 121. ad 11.11.77.
Justitsministeren bemyndiges til at overføre 3.206 mio. kr. i 2020 til Region Hovedstaden,

473 mio. kr. i 2020 til Region Midtjylland, 42 mio. kr. i 2020 til Region Nordjylland, 21 mio.
kr. i 2020 til Region Syddanmark og 60 mio. kr. i 2020 til Region Sjælland til kompensation for
udgifter afholdt i regi af Den Nationale Operative Stab (NOST) og Styrelsen for Forsyningssik-
kerhed (SFOS) samt til Testcenter Danmark til håndtering af COVID-19. Refusionen vil kunne
justeres forud for endelige opgørelse på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020, således at
den endelige refusion så vidt muligt afspejler de udgifter, der forventes at blive afholdt i regio-
nernes regnskaber for 2020.
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Indledning

Justitsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 indeholder
nettomerudgifter på i alt 6.260,8 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillin-
gerne på finansloven for 2020, fordelt med 6.341,9 mio. kr. i udgiftsbevilling og 81,1 mio. kr. i
indtægtsbevilling, heraf udgør 5.793,8 mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
(kategori 3). Endvidere er der optaget nettomerudgifter på 12,0 mio. kr. uden for loft. Ændrin-
gerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 18.551,5 6.260,8 24.812,3
 Udgifter ............................................................................ 19.353,6 6.341,9 25.695,5
 Indtægter .......................................................................... 802,1 81,1 883,2
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 279,3 - 279,3
 Udgifter ............................................................................ 413,7 - 413,7
 Indtægter .......................................................................... 134,4 - 134,4
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. - 12,0 12,0
Udgifter ............................................................................ - 12,0 12,0

Indtægtsbudget ................................................................... 2.183,5 - 2.183,5
 Udgifter ............................................................................ 37,3 - 37,3
 Indtægter .......................................................................... 2.220,8 - 2.220,8
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 293,5 6.341,9 81,1
1. Ny lovgivning .............................................................. - 1,0 -
2. Aktstykker .................................................................... 231,7 458,1 81,1
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 51,5 5.793,8 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -31,4 -26,7 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 41,7 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -5,0 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 120,9 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -0,2 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 12,0 -
2. Aktstykker .................................................................... - 12,0 -

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt netto 1,0 mio. kr.

Overførsel fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering på 0,1 mio. kr. ifm. lovforslaget vedr.
ro og stabilitet, jf. LSF nr. 68 af 20. november 2019 om lov om ændring af lov om social
service (ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i an-
bringelsessager).

Overførsel fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen på 0,9 mio. kr. til udvidelse af tinglysningssystemet
vedr. ejerskifteordningen for brændeovne, jf. lov nr. 1905 af 11. december 2020.

ad 2. Aktstykker
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt netto 470,1 mio. kr.

(ekskl. COVID-19) fordelt med netto 458,1 mio. kr. i udgiftsbevilling inden for bevillinger under
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delloftet for driftsudgifter og 12,0 mio. kr. uden for loft (anlægsbevilling). Følgende aktstykker
er indarbejdet:

Akt. S. af 2. april 2020 om tilførsel af 12,0 mio. kr. på § 11.11.72. Forbedring af den fysiske
sikkerhed, til forbedring af den fysiske sikkerhed i de jødiske institutioner i Danmark.

Akt. 211 af 25. juni 2020 om tilførsel af 0,3 mio. kr. til § 11.21.21. Strafferetspleje mv. fra §
11.11.01. Departementet til udgifter til at domfældt kan få dækket udgifter til advokatbistand ifm.
underretning om Task Force Teledatas undersøgelse af teledata i afsluttede straffesager.

Akt. 275 af 3. september 2020 om tilførsel af 9,8 mio. kr. på § 35.11.01. Merudgifter ved nye
bevillingsforslag til styrkelse af beredskabsområdet i Justitsministeriets departement og tilførsel
af 20,0 mio. kr. på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til oprettelse af Styrelsen
for Forsyningssikkerhed.

Akt. 17 af 5. november 2020 om tilførsel af 3,5 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye
bevillingsforslag til udvidelse af offentligretlig juridisk rådgivningskapacitet i Justitsministeriets
departement.

Akt. 1 af 12. november 2020 om overførsel fra § 35.11.36. Reserve til arbejdsmarkeds-initiativer
til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. på 4,0 mio. kr., til § 11.41.02. Ret-
terne på 0,8 mio. kr. og til § 11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp på 0,1 mio. kr.,
som led i udmøntning af aftale ml. regeringen og aftalepartierne om ordnede forhold på vej-
transportområdet af januar 2020.

Akt. 45 af 19. november 2020 om tilførsel af 81,1 mio. kr. til § 11.11.42. EU-nødlager for kata-
strofemedicinsk udstyr, herunder værnemidler.

Akt. 62 af 3. december 2020 om tilførsel af 7,0 mio. kr. på § 11.41.02. Retterne til midler til
retterne til håndtering af sagsbunker, der er opstået som følge af COVID-19.

Akt. 71 af 10. december 2020 om tilførsel af 20,0 mio. kr. til håndtering af it-udfordringer på
domstolenes område fra § 35.11.37. Reserve til håndtering af it-udfordringer ved domstolene.
Fordelt med 6,2 mio. kr. til § 11.41.01. Domstolsstyrelsen og 13,8 mio. kr. til § 11.41.02. Ret-
terne.

Akt. 89 af 10. december 2020 om overførsel på i alt 142,9 mio. kr. finansieret af § 35.11.57.
Reserve med provenu fra ophævelsen af fradragsretten for inddrivelsescenter med 112,0 mio. kr.
og overførsel fra § 35.11.01 Merudgifter ved nye bevillingsforslag på 30,9 mio. kr., som følge
af en styrket beskyttelse af grænsen mod Sverige.

Akt. 90 af 10. december 2020 om tilførsel af 95,0 mio. kr. til dækning af ekstraordinære me-
rudgifter som følge af flygtninge- og migrantsituationen i 2020. Finansieret af overførsel fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag med 75,0 mio. kr. og overførsel fra § 35.11.78.
Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet med 20,0 mio. kr.

Akt. 91 af 10. december 2020 om tilførsel af 17,9 mio. kr. til at styrke politiets mulighed for at
forebygge og efterforske kriminalitet i det offentlige rum fra § 35.11.01 Merudgifter ved nye
bevillingsforslag, fordelt med 16,8 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyn-
dighed mv. og 1,1 mio. kr. til § 11.11.61. Datatilsynet.



§ 11. 197

Akt. 106 af 17. december 2020 om tilførsel af 28,1 mio. kr. til dækning af udgifter til delprojekter
i forbindelse med politiets implementering af en række nye EU-retsakter på Schengenområdet fra
§ 35.11.17. Reserve vedr. hjemrejse og ny centerstruktur.

Akt. 124 af 17. december 2020 om tilførsel af 9,6 mio. kr. til et løft af lønforholdene for an-
staltsbetjente i Grønland fra § 35.11.33. Reserve til initiativer på justitsområdet i Grønland.

Akt. 126 af 17. december 2020 om tilførsel af 18,3 mio. kr. til dækning af domstolenes udgifter
til leje af midlertidige retslokaler i perioden 15. maj 2020 til 31. december 2020 med henblik på
efterlevelse af de sundhedsfaglige retningslinjer, herunder særligt arealkrav, som følge af CO-
VID-19, fra § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.).

ad. 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en merbevilling på i alt netto 5.793,8 mio. kr. ifm.
med COVID-19. Følgende aktstykker er indarbejdet:

Akt. 123 af 27. marts om tilførelsen af 75,0 mio. kr. på § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. til ekstraordinære driftsudgifter til luftbro 1, som følge af COVID-19, jf.
orienterende aktstykke 156 af 7. maj 2020.

Akt. 123 af 27. marts om tilførelsen af 92,0 mio. kr. på § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. til ekstraordinære driftsudgifter til luftbro 2, som følge af COVID-19, jf.
orienterende aktstykke 156 af 7. maj 2020.

Akt. 123 af 27. marts om tilførelsen af 100 mio. kr. på § 11.23.01. Politiet og den lokale ankla-
gemyndighed mv. til ekstraordinære driftsudgifter til luftbro 3, som følge af COVID-19, jf. ori-
enterende aktstykke 235 af 25. juni 2020.

Akt. 123 af 27. marts om tilførelsen af 85,5 mio. kr. på § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. til ekstraordinære driftsudgifter til transportaftale, som følge af COVID-19,
jf. orienterende aktstykke 7 af 22. oktober 2020.

Akt. 123 af 27. marts om tilførelsen af 90,0 mio. kr. på § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. til ekstraordinære driftsudgifter til transportaftale (august), som følge af
COVID-19, jf. orienterende aktstykke 7 af 22. oktober 2020.

Akt. 123 af 27. marts, regulering af ekstraordinære driftsudgifter på -17,6 mio. kr. til transpor-
taftale (august), som følge af COVID-19, jf. orienterende aktstykke 7 af 22. oktober 2020.

Akt. 233 af 25. juni om tilførelsen af 3.381,0 mio. kr. på § 11.11.77. Indkøb af værnemidler mv.
COVID-19 til indkøb af værnemidler som følge af COVID-19.

Akt. 9 af 22. oktober 2020 om tilførsel af 1,5 mio. kr. på § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. til Aftale om genstart af dansk eksport af 8. oktober 2020, direkte opskriv-
ning af bevilling.

Akt. 127 af 17. december 2020 om tilførsel af 1.873,3 mio. kr. på § 11.11.77. Indkøb af værne-
midler mv. til kompensation for de ekstraordinære udgifter til indkøb af værnemidler mv. samt
til Testcenter Danmark i 2020.

Akt. 129 af 17. december 2020 om tilførsel af 109,1 mio. kr. på § 11.23.01. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv. til ekstraordinære udgifter til direkte håndtering af COVID-19.
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Akt. 131 af 17. december 2020 om tilførsel af 4,0 mio. kr. på § 11.23.01. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv. til bekæmpelse af COVID-19 i mink på smittede besætninger og besæt-
ninger inden for en radius af 7,8 km heraf, herunder udgifter til aflivning, destruktion og bort-
skaffelse, rengøring og desinfektion af smittede minkfarme, overvågning, administration, mulige
erstatningskrav fra eksterne leverandører mv. vedrørende COVID-19 i mink inden for rammerne
af lov om hold af dyr.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
På Justitsministeriets område er der indarbejdet en bevilling på i alt netto -26,7 mio. kr. som

følge af overførsler mellem ministerområder, der vedrører:

Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale opera-
tioner på 11,6 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Overførsel fra § 14.11.79. Reserve vedrørende personer på tålt ophold mv. til § 11.31.03. Kri-
minalforsorgen i institutioner og frihed på 2,8 mio. kr.

Overførsel til § 14.11.01. Departementet på 0,9 mio. kr., § 14.19.01. Bistand til øvrige myndig-
heder på udlændingeområdet mv. på 0,8 mio. kr., § 14.31.01 Udlændingestyrelsen på 8,4 mio.
kr., § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen på 31,0 mio. kr., fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. ifm. overførsel af visse opgaver fra politiet til udlændingemyndighederne,
jf. kongelig resolution af 10. september 2019

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførslerne mellem hovedkonti vedrører navnlig overførsel af midler fra strafferetsplejen

til departementet til finansiering af lønudgifter for undersøgelseskommissionerne.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Justitsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt -5,0 mio. kr.,

jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2020 af 7. december 2020.

ad 8. Direkte efterbevillinger
På Justitsministeriets område er der indarbejdet direkte efterbevillinger på i alt 120,9 mio.

kr., der vedrører:

Udgifter til efterregulering af Undersøgelseskommissionen om SKAT for 2019.

Skønnede udgifter til Tibetkommissionen i 2020, jf. tekstanmærkning 1.

Skønnede udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2020, jf. tekstanmærkning 1.

Skønnede udgifter til Instrukskommissionen i 2020, jf. tekstanmærkning 1.

Skønnede udgifter til Kammeradvokaten til retssager af principiel betydning, Irak-retssagerne 1-5
(Forsvarsministeriet), jf. tekstanmærkning 1.

Skønnede udgifter til Irak-Afghanistankommissionen i 2020 til aflevering til Rigsarkivet.

Korrektion af Danmarks bidrag til Europol.

Korrektion af Danmarks bidrag til Eurojust.
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ad 9. Andre bevillingsforslag
Under udgifter for andre bevillingsforslag er der indarbejdet udmøntning af reserver fra §

11.11.79. Reserver og budgetregulering på i alt netto 64,1 mio. kr. Herunder er der udmøntet en
negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser på -30,4 mio. kr. indenfor ministerområ-
det. Der er overført følgende beløb til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed; 4,7
mio. kr. ifm. strafskærpelser for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligten, 12,5
mio. kr. ifm. uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark, 8,7 mio. kr. vedr. udmøntning af
reserver og ØU-finansiering til kapacitetsudvidelser, 55,0 mio. kr. vedr. driftsholdelse af fængsler,
og 13,6 mio. kr. vedr. udmøntning af reserver og ØU-finansiering til sundhedsbehandling. Der
er foretaget interne omflytninger i Justitsministeriets koncern bl.a. til håndtering af COVID-ud-
gifter ved modgående mindreforbrug indenfor ministerområdet. Herudover en overførsler fra §
11.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.12.01. Familieretshuset på 0,7 mio. kr. til kom-
munikationsindsats om muligheden for etablering af værgemål, hvor stemmeretten til folketings-
valg bevares. Og en overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs og udviklingsarbejde mv. på 0,5 mio. kr.
til tilskud til Red Barnet til § 11.11.01. Departementet.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 18.551,5 6.260,8 24.812,3
Udgift ......................................................................................... 19.353,6 6.341,9 25.695,5
Indtægt ....................................................................................... 802,1 81,1 883,2

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 526,3 5.242,9 5.769,2
11.11. Centralstyrelsen .............................................................. 526,3 5.242,9 5.769,2

Politiet og anklagemyndigheden mv. .................................... 12.012,7 925,2 12.937,9
11.21. Fællesudgifter ................................................................. 441,5 86,2 527,7
11.23. Politiet og anklagemyndigheden ................................... 11.571,2 839,0 12.410,2

Kriminalforsorgen ................................................................... 3.416,2 32,8 3.449,0
11.31. Kriminalforsorgen .......................................................... 3.416,2 32,8 3.449,0

Retsvæsenet .............................................................................. 2.596,3 59,9 2.656,2
11.41. Fællesudgifter ................................................................. 1.996,2 59,7 2.055,9
11.42. Sagsudgifter ................................................................... 600,1 0,2 600,3

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 279,3 - 279,3
Udgift ......................................................................................... 413,7 - 413,7
Indtægt ....................................................................................... 134,4 - 134,4

Specifikation af nettotal:

Politiet og anklagemyndigheden mv. .................................... 279,3 - 279,3
11.23. Politiet og anklagemyndigheden ................................... 279,3 - 279,3

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... - 12,0 12,0
Udgift ......................................................................................... - 12,0 12,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... - 12,0 12,0
11.11. Centralstyrelsen .............................................................. - 12,0 12,0
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Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 2.183,5 - 2.183,5
Udgift ......................................................................................... 37,3 - 37,3
Indtægt ....................................................................................... 2.220,8 - 2.220,8

Specifikation af nettotal:

Politiet og anklagemyndigheden mv. .................................... 1.756,1 - 1.756,1
11.23. Politiet og anklagemyndigheden ................................... 1.756,1 - 1.756,1

Kriminalforsorgen ................................................................... 0,4 - 0,4
11.31. Kriminalforsorgen .......................................................... 0,4 - 0,4

Retsvæsenet .............................................................................. 427,0 - 427,0
11.43. Sagsindtægter ................................................................. 427,0 - 427,0

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 16.646,1 6.272,8 22.918,9
Årets resultat ............................................................................. - - -
Forbrug af videreførsel ............................................................. 1,2 - 1,2
Aktivitet i alt ............................................................................. 16.647,3 6.272,8 22.920,1
 Udgift ..................................................................................... 19.804,6 6.353,9 26.158,5
 Indtægt ................................................................................... 3.157,3 81,1 3.238,4

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 18.338,8 1.101,3 19.440,1
 Indtægt ................................................................................... 647,1 - 647,1
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 132,9 0,3 133,2
 Indtægt ................................................................................... 139,4 - 139,4
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................................................... 1.066,7 5.252,1 6.318,8
 Indtægt ................................................................................... 2.356,0 81,1 2.437,1
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 266,2 0,2 266,4
 Indtægt ................................................................................... 14,8 - 14,8
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Fællesudgifter

11.11. Centralstyrelsen

11.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 249,0 32,2 281,2
Indtægt ............................................................................... 4,0 - 4,0
Udgift ................................................................................. 253,0 32,2 285,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 43,3 32,2 -

2. Aktstykker  
Styrkelse af beredskabsområdet i Justitsministeriets
departement, overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag, jf. akt. 275 af 3. septem-
ber 2020 ....................................................................... 7,8 9,8 -
Udvidelse af offentligretlig juridisk rådgivningska-
pacitet i Justitsministeriets departement, overførsel
fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsfor-
slag, jf. akt. 17 af 5. november 2020 .......................... 3,0 3,5 -
Overførsel til § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
domfældt kan få dækket udgifter til advokatbistand
ifm. undersøgelse af teledata i afsluttede straffesa-
ger, jf. akt 211 af 25. juni 2020 .................................. - -0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 11.21.21. Straffertspleje mv. til ud-
gifter til Tibetkommissionen i 2020 ............................ 7,4 7,4 -
Overførsel fra § 11.21.21. Straffertspleje mv. til ud-
gifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT i
2020 .............................................................................. 17,7 17,7 -
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
udgifter til sekretariatsbistand til undersøgelseskom-
missionerne i 2020 ....................................................... 0,8 0,8 -
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT,
efterregulering 2019 ..................................................... 0,3 0,3 -
Overførsel fra § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til
udgifter til Instrukskommissionen i 2020 ................... 6,8 6,8 -
Overførsel til § 11.21.21. Strafferetspleje mv. til Ti-
betkommissionen, efterregulering 2019 ...................... -0,2 -0,2 -
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering med henblik på overførsel til § 15.12.01. Fa-

 milieretshuset ............................................................... - -0,7 -
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til videre udmøntning til håndtering af CO-
VID-19 udgifter indenfor ministerområdet (løn) ........ -0,3 -0,3 -
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til videre udmøntning til håndtering af CO-
VID-19 udgifter indenfor ministerområdet (øvrig

 drift) .............................................................................. - -12,7 -
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7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. til tilskud til Red Barnets anmeldestje-

 neste .............................................................................. - 0,5 -
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. til støtte til Red Barnet i 2020 . - 0,3 -
Overførsel fra § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed til støtte til Red Barnet i 2020 ...... - 0,2 -
Udmøntning af konsulentbesparelse på Justitsmini-
steriets område ............................................................. - -0,8 -

11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100 og 117) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 78,3 -0,5 77,8
Indtægt ............................................................................... 20,1 - 20,1
Udgift ................................................................................. 98,4 -0,5 97,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelse på Justitsmini-
steriets område ............................................................. - -0,5 -

11.11.41. Styrelsen for Forsyningssikkerhed (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 20,0 20,0
Udgift ................................................................................. - 20,0 20,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 13,0 20,0 -

2. Aktstykker  
Oprettelse af Styrelsen for Forsyningssikkerhed,
overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag, jf. akt. 275 af 3. september 2020 ...... 13,0 20,0 -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ - 1,4 1,4
Egenkapital i alt ................................................................. - 1,4 1,4

11.11.42. EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herunder værnemidler
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 81,1 81,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - 81,1 81,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 81,1 81,1

2. Aktstykker  
EU-nødlager for katastrofemedicinsk udstyr, herun-
der værnemidler, jf. akt. 45 af den 19. november
2020 .............................................................................. - 81,1 81,1

11.11.61. Datatilsynet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 43,3 1,0 44,3
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 43,3 1,0 44,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,9 1,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag, til at styrke politiets mulighed for at
forebygge og efterforske kriminalitet i det off. rum,
jf. akt. 91 af 10. december 2020 ................................. 0,9 1,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelse på Justitsmini-
steriets område ............................................................. - -0,1 -



204 § 11.11.72.

11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 12,0 12,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 12,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til forbedring af den fysiske sikkerhed i
de jødiske institutioner i Danmark, jf. akt. S af 2.
april 2020 ..................................................................... - 12,0 -

11.11.77. Indkøb af værnemidler mv. COVID-19 (tekstanm. 120 og 121) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 5.254,3 5.254,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5.254,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Indkøb af værnemidler COVID-19 mv., jf. akt. 233
af 25. juni 2020 ........................................................... - 3.381,0 -
Kompensation for de ekstraordinære udgifter til
indkøb af værnemidler mv. samt til Testcenter Dan-
mark i 2020, jf. akt. 127 af 17. december 2020 ........ - 1.873,3 -

11.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 83,2 -64,1 19,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -64,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed, vedr. strafskærpelser for overtræ-
delse af opholds-, melde-, og underretningspligten
(øvrig drift) .................................................................. - -1,0 -
Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed, vedr. strafskærpelser for overtræ-
delse af opholds-, melde-, og underretningspligten

 (løn) .............................................................................. - -3,7 -
Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed, vedr. uddannelse af fængselsbe-
tjente i Vestdanmark (øvrig drift) ............................... - -7,3 -
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Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed, vedr. uddannelse af fængselsbe-
tjente i Vestdanmark (løn) ........................................... - -5,2 -
Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed, vedr. udmøntning af reserver og
ØU-finansiering til idriftholdelse af fængsler ............. - -55,0 -
Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed, vedr. udmøntning af reserver og
ØU-finansiering til sundhedsbehandling ..................... - -13,6 -
Overførsel til § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed, vedr. udmøntning af reserver og
ØU-finansiering til kapacitetsudvidelser ..................... - -8,7 -
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet med hen-
blik på overførsel til § 15.12.01. Familieretshuset ..... - 0,7 -
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til videre
udmøntning til håndtering af COVID-19 udgifter
indenfor ministerområdet (løn) .................................... - 0,3 -
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til videre
udmøntning til håndtering af COVID-19 udgifter
indenfor ministerområdet (øvrig drift) ........................ - 12,7 -
Overførsel fra § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed til videre udmøntning til håndte-
ring af COVID-19 udgifter indenfor ministerområ-
det (løn) ........................................................................ - 2,9 -
Overførsel fra § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed til videre udmøntning til håndte-
ring af COVID-19 udgifter indenfor ministerområ-
det (øvrig drift) ............................................................ - 59,0 -
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. til håndtering af COVID-19
udgifter indenfor ministerområdet (øvrig drift) .......... - -59,0 -
Overførsel til § 11.41.02. Retterne til håndtering af
COVID-19 udgifter indenfor ministerområdet (øvrig

 drift) .............................................................................. - -12,6 -
Overførsel til § 11.41.02. Retterne til håndtering af
COVID-19 udgifter indenfor ministerområdet (løn) .. - -3,2 -
Overførsel til § 11.41.04. Procesbevillingsnævnet til
håndtering af COVID-19 udgifter indenfor minister-
området (øvrig drift) .................................................... - -0,1 -
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. til videre udmøntning til Tele-

 data-sagen ..................................................................... - 1,3 -
Overførsel til § 11.41.02. Retterne til Teledata-sa-

 gen ................................................................................ - -1,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og anklagemyn-
digheden mv. ifm. udmøntning af konsulentbespa-
relse på Justitsministeriets område .............................. - 12,4 -
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet ifm. ud-
møntning af konsulentbesparelse på Justitsministeri-
ets område .................................................................... - 0,8 -
Overførsel fra § 11.11.11. Civilstyrelsen ifm. ud-
møntning af konsulentbesparelse på Justitsministeri-
ets område .................................................................... - 0,5 -
Overførsel fra § 11.11.01. Datatilsynet ifm. ud-
møntning af konsulentbesparelse på Justitsministeri-
ets område .................................................................... - 0,1 -
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Overførsel fra § 11.31.03. Kriminalforsorgen i insti-
tutioner og frihed ifm. udmøntning af konsulentbe-
sparelse på Justitsministeriets område ........................ - 11,0 -
Overførsel fra § 11.41.02. Retterne ifm. udmønt-
ning af konsulentbesparelse på Justitsministeriets

 område .......................................................................... - 4,0 -
Overførsel fra § 11.23.04. Den Centrale Anklage-
myndighed ifm. udmøntning af konsulentbesparelse
på Justitsministeriets område ....................................... - 0,5 -
Overførsel fra § 11.23.16. Politiets Efterretningstje-
neste ifm. udmøntning af konsulentbesparelse på
Justitsministeriets område ............................................ - 1,1 -
Overførsel til § 15.12.01. Familieretshuset til kom-
munikationsindsats om muligheden for etablering af
værgemål, hvor stemmeretten til folketingsvalg be-

 vares ............................................................................. - -0,7 -
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Politiet og anklagemyndigheden mv.

11.21. Fællesudgifter

11.21.21. Strafferetspleje mv. (tekstanm. 1 og 119)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 868,7 86,2 954,9
Indtægtsbevilling ............................................................... 427,2 - 427,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 86,2 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 11.11.01. Departementet til dom-
fældt kan få dækket udgifter til advokatbistand ifm.
undersøgelse af teledata i afsluttede straffesager, jf.
akt 211 af 25. juni 2020 .............................................. - 0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til Under-
søgelseskommissionen om SKAT, efterregulering

 2019 .............................................................................. - -0,3 -
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter
til Tibetkommissionen i 2020 ..................................... - -7,4 -
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter
til Undersøgelseskommissionen om SKAT i 2020 .... - -17,7 -
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter
til sekretariatsbistand til undersøgelseskommissio-

 nerne ............................................................................. - -0,8 -
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til udgifter
til Instrukskommissionen i 2020 ................................. - -6,8 -
Udgifter til Tibetkommissionen, efterregulering for
2019, jf. tekstanmærkning 1 ........................................ - 0,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Udgifter til Undersøgelseskommissionen om SKAT,
efterregulering for 2019, jf. tekstanmærkning 1 ......... - 0,3 -
Skønnede udgifter til Tibetkommissionen i 2020, jf.
tekstanmærkning 1 ....................................................... - 15,9 -
Skønnede udgifter til Undersøgelseskommissionen
om SKAT i 2020, jf. tekstanmærkning 1 ................... - 72,3 -
Skønnede udgifter til Instrukskommissionen i 2020,
jf. tekstanmærkning 1 .................................................. - 20,7 -
Skønnede udgifter til Kammeradvokaten til retssa-
ger af principiel betydning, Irak-retssagerne 1-5
(Forsvarsministeriet), jf. tekstanmærkning 1 .............. - 9,3 -
Skønnede udgifter til Irak-Afghanistankommissio-
nen i 2020 til aflevering til Rigsarkivet ...................... - 0,2 -
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11.23. Politiet og anklagemyndigheden

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 107, 108, 109
og 110) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 10.137,0 802,0 10.939,0
Indtægt ............................................................................... 79,4 - 79,4
Udgift ................................................................................. 10.216,4 802,0 11.018,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 166,3 802,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.36. Reserve til arbejdsmar-
kedsinitiativer som led i udmøntningen af aftale ml.
regeringen og aftalepartierne på vejtransportområ-
det, jf. akt. 1 af 12. november 2020 ........................... 3,0 4,0 -
Overførsel fra § 35.11.01 Merudgifter ved nye be-
villingsforslag, som følge af en styrket beskyttelse
af grænsen mod Sverige, jf. akt. 89 af 10. decem-
ber 2020 ....................................................................... 30,9 30,9 -
Overførsel fra § 35.11.57. Reserve med provenu fra
ophævelsen af fradragsretten for inddrivelsescenter,
som følge af en styrket beskyttelse af grænsen mod
Sverige, jf. akt. 89 af 10. december 2020 .................. 70,2 112,0 -
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag, til at styrke politiets mulighed for at
forebygge og efterforske kriminalitet i det off. rum,
jf. akt. 91 af 10. december 2020 ................................. 10,0 16,8 -
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag, til dækning af ekstraordinære me-
rudgifter som følge af flygtninge- og migrantsitua-
tionen i 2020, jf. akt. 90 af 10. december 2020 ......... 43,1 75,0 -
Overførsel fra § 35.11.78. Reserve til etbl. af fæng-
selspl. i udl., til dækning af ekstraord. merudgifter
som følge af flygtninge- og migrantsituationen i
2020, jf. akt. 90 af 10. december 2020 ...................... 20,0 20,0 -
Overførsel fra § 35.11.17. Reserve vedr. hjemrejse
og ny centerstruktur til dækning af udgifter ifm. po-
litiets impl. af en række nye EU-retsakter på Schen-
genomr., jf. akt. 106 af 17. december 2020 ............... 7,7 28,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udgifter som følge af COVID-19 til luftbro 1, jf.
akt. 123 af 27. marts 2020 .......................................... - 75,0 -
Udgifter som følge af COVID-19 til luftbro 2, jf.
akt. 123 af 27. marts 2020 .......................................... - 92,0 -
Udgifter som følge af COVID-19 til luftbro 3, jf.
akt. 123 af 27. marts 2020 .......................................... - 100,0 -
Udgifter som følge af COVID-19 til transportaftale,
jf. akt. 123 af 27. marts 2020 ..................................... - 85,5 -
Udgifter som følge af COVID-19 til transportaftale
(august), jf. akt. 123 af 27. marts 2020 ...................... - 90,0 -
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Aftale om genstart af dansk eksport af 8. oktober
2020, direkte opskrivning af bevilling til §
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed
mv., jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 .............................. - 1,5 -
Udgifter til bekæmpelse af COVID-19 i mink på
smittede besætninger og besætninger inden for en
radius af 7,8 km heraf, jf. akt. 131 af 17. december
2020 .............................................................................. 3,2 4,0 -
Ekstraordinære udgifter til direkte håndtering af
COVID-19 på politiets område, jf. akt. 129 af 17.
december 2020 ............................................................. 48,3 109,1 -
Regulering af ekstraordinære driftsudgifter til trans-
portaftale (august), som følge af COVID-19, jf. ori-
enterende aktstykke 7 af 22. oktober 2020 ................. - -17,6 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 35.11.26. Reserve til merudgifter
forbundet med politiets internationale operationer ..... - 11,6 -
Overførsel til § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen i for-
bindelse med overførsel af visse opgaver fra politiet
til udlændingemyndighederne, jf. kongelig resolu-
tion af 10. september 2019 .......................................... -24,0 -31,0 -
Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen i
forbindelse med overførsel af visse opgaver fra po-
litiet til udlændingemyndighederne, jf. kongelig re-
solution af 10. september 2019 ................................... -6,1 -8,4 -
Overførsel til § 14.19.01. Bistand til øvrige myn-
digheder på udlændingeomr. ifm. med overførsel af
visse opg. fra politiet til udlændingemyndighederne,
jf. kongelig resolution af 10. september 2019 ............ -0,6 -0,8 -
Overførsel til § 14.11.01. Departementet i forbin-
delse med overførsel af visse opgaver fra politiet til
udlændingemyndighederne, jf. kongelig resolution
af 10. september 2019 ................................................. -0,7 -0,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 11.23.16. Politiets Efterretningstje-
neste i forbindelse med udbetaling af overarbejde ..... -13,0 -13,0 -
Overførsel til § 11.23.04. Den Centrale Anklage-
myndighed i forbindelse med udbetaling af overar-
bejde ............................................................................. -0,7 -0,7 -
Overførsel til § 11.23.04. Den Centrale Anklage-
myndighed i forbindelse med styrkelse af anklage-
myndigheden ................................................................ -2,9 -3,5 -
Overførsel fra § 11.23.04. Den Centrale Anklage-
myndighed i forbindelse med it-understøttelse af
SØIK ............................................................................ 0,4 1,6 -
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til videre udmøntning til Teledata-sagen .......... -1,3 -1,3 -
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til håndtering af COVID-19 udgifter indenfor
ministerområdet (øvrig drift) ....................................... - 59,0 -
Overførsel til § 11.23.04. Den Centrale Anklage-
myndighed i forbindelse med styrkelse af SØIK ....... -21,2 -21,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -3,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til støtte til
Red Barnet i 2020 ........................................................ - -0,3 -
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Udmøntning af konsulentbesparelse på Justitsmini-
steriets område ............................................................. - -12,4 -

11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 353,0 23,2 376,2
Indtægt ............................................................................... 0,8 - 0,8
Udgift ................................................................................. 353,8 23,2 377,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 24,4 23,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. i forbindelse med udbetaling
af overarbejde .............................................................. 0,7 0,7 -
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. i forbindelse med styrkelse af
anklagemyndigheden .................................................... 2,9 3,5 -
Overførsel til § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. i forbindelse med it-understøt-
telse af SØIK ............................................................... -0,4 -1,6 -
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed i forbindelse med styrkelse af
SØIK ............................................................................ 21,2 21,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelse på Justitsmini-
steriets område ............................................................. - -0,5 -
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11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (tekstanm. 105, 107, 108, 109 og 110)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 890,2 11,6 901,8
Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2
Udgift ................................................................................. 890,4 11,6 902,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 13,0 11,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. i forbindelse med udbetaling
af overarbejde .............................................................. 13,0 13,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelse på Justitsmini-
steriets område ............................................................. - -1,1 -

11.23.17. Danmarks bidrag til Europol

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20,2 1,9 22,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,9 -

8. Direkte efterbevilling  
Korrektion af Danmarks bidrag til Europol ................ - 1,9 -

11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,7 0,3 6,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

8. Direkte efterbevilling  
Korrektion af Danmarks bidrag til Eurojust ............... - 0,3 -
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Kriminalforsorgen

11.31. Kriminalforsorgen

11.31.03. Kriminalforsorgen i institutioner og frihed (tekstanm. 110, 112, 113 og
114) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3.265,4 32,8 3.298,2
Indtægt ............................................................................... 160,4 - 160,4
Udgift ................................................................................. 3.425,8 32,8 3.458,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 15,6 32,8 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.33. Reserve til initiativer på
justitsområdet i Grønland til et løft af lønforholdene
for anstaltsbetjente i Grønland, jf. akt. 124 af 17.
december 2020 ............................................................. 9,6 9,6 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 14.11.79. Reserve vedrørende per-
soner på tålt ophold mv. .............................................. - 2,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, vedr. strafskærpelser for overtrædelse af op-
holds-, melde-, og underretningspligten (øvrig drift) . - 1,0 -
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, vedr. strafskærpelser for overtrædelse af op-
holds-, melde-, og underretningspligten (løn) ............ 3,7 3,7 -
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, vedr. udmøntning af reserve til uddannelse
af fængselsbetjente i Vestdanmark (øvrig drift) ......... - 7,3 -
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, vedr. udmøntning af reserve til uddannelse
af fængselsbetjente i Vestdanmark (løn) .................... 5,2 5,2 -
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, vedr. udmøntning af reserver og ØU-finansi-
ering til kapacitetsudvidelser ....................................... - 8,7 -
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, vedr. driftsholdelse af fængsler ....................... - 55,0 -
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, vedr. udmøntning af reserver og ØU-finansi-
ering til sundhedsbehandling ....................................... - 13,6 -
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til videre udmøntning til håndtering af CO-
VID-19 udgifter indenfor ministerområdet (øvrig

 drift) .............................................................................. - -59,0 -
Overførsel til § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til videre udmøntning til håndtering af CO-
VID-19 udgifter indenfor ministerområdet (løn) ........ -2,9 -2,9 -
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7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 11.11.01. Departementet til støtte til
Red Barnet i 2020 ........................................................ - -0,2 -
Udmøntning af konsulentbesparelse på Justitsmini-
steriets område ............................................................. - -11,0 -
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Retsvæsenet

11.41. Fællesudgifter

11.41.01. Domstolsstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 93,5 16,4 109,9
Indtægt ............................................................................... 1,6 - 1,6
Udgift ................................................................................. 95,1 16,4 111,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 13,4 16,4 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.37. Reserve til håndtering af
IT-udfordringer ved domstolene, jf. akt. 71 af 10.
december 2020 ............................................................. 5,0 6,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 11.41.02. Retterne ifm. med styr-
kelse af IT organisationen i retsvæsenet ..................... 8,4 10,2 -

11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 102, 103, 104 og 118) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.804,3 42,3 1.846,6
Indtægt ............................................................................... 5,6 - 5,6
Udgift ................................................................................. 1.809,9 42,3 1.852,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 3,6 42,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.36. Reserve til arbejdsmar-
kedsinitiativer som led i udmøntning af aftale ml.
regeringen og aftalepartierne på vejtransportområ-
det, jf. akt. 1 af 12. november 2020 ........................... 0,5 0,8 -
Midler til retterne til håndtering af sagsbunker, der
er opstået som følge af COVID-19, overførsel fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, jf.
akt. 62 af 3. december 2020 ........................................ 7,0 7,0 -
Overførsel fra § 35.11.37. Reserve til håndtering af
IT-udfordringer ved domstolene, jf. akt. 71 af 10.
december 2020 ............................................................. - 13,8 -
Overførsel fra § 28.63.04. Banedanmark - drift af
jernbanenettet til dækning af domstolenes udgifter
til leje af midlertidige retslokaler pga. COVID-19,
jf. akt. 126 af 17. december 2020 ............................... - 18,3 -
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5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 11.11.79 Reserver og budgetregu-
lering til Teledata-sagen .............................................. 1,3 1,3 -
Overførsel til § 11.41.01. Domstolsstyrelsen ifb.
med styrkelse af IT organisationen i retsvæsenet ...... -8,4 -10,2 -
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til håndtering af COVID-19 udgifter indenfor
ministerområdet (løn) .................................................. 3,2 3,2 -
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til håndtering af COVID-19 udgifter indenfor
ministerområdet (øvrig drift) ....................................... - 12,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelse på Justitsmini-
steriets område ............................................................. - -4,0 -

11.41.04. Procesbevillingsnævnet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 22,7 0,1 22,8
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 22,7 0,1 22,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til håndtering af COVID-19 udgifter indenfor
ministerområdet (øvrig drift) ....................................... - 0,1 -

11.41.05. Tinglysning (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 75,7 0,9 76,6
Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2
Udgift ................................................................................. 75,9 0,9 76,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,9 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen vedr. ud-
videlse af tinglysningssystemet vedr. ejerskifteord.
for brændeovne, jf. lov nr. 1905 af 11. december

 2020 .............................................................................. - 0,9 -
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11.42. Sagsudgifter

11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 495,1 0,2 495,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,2 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel fra § 15.11.79. Reserver og budgetregu-
lering ifm. lovforslaget vedr. "ro og stabilitet", jf.
LSF nr. 68 af 20. november 2019 om lov om æn-
dring af lov om social service ..................................... - 0,1 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.36. Reserve til arbejdsmar-
kedsinitiativer som led i udmøntning af aftale ml.
regeringen og aftalepartierne på vejtransportområ-
det, jf. akt. 1 af 12. november 2020 ........................... - 0,1 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 ved

akt. 211 af 25. juni 2020.
Justitsministeren besluttede den 2. juli 2019 at nedsætte en uafhængig kontrol- og styregruppe

i den såkaldte teledata-sag bestående af en landsdommer (formand), to forsvarsadvokater, en
strafferetsprofessor og en efterforskningsekspert. Den uafhængige kontrol- og styregruppe har
udarbejdet retningslinjer for underretning af domfældte i afsluttede straffesager i forbindelse med
teledata-sagen, herunder at domfældte skal vejledes om muligheden for selv at anmode Den
Særlige Klageret om at genoptage sagen. Den uafhængige kontrol- og styregruppe har hertil
indstillet til justitsministeren, at der søges hjemmel til, at domfældte i forlængelse af denne vej-
ledning af staten kan få dækket udgifter til advokatbistand, og at der af staten kan udbetales salær
til forsvarsadvokater, som allerede på baggrund af politikredsenes oprindelige undersøgelser af
straffesager, hvori der er indhentet teleoplysninger i perioden fra 1. november 2010 til 18. oktober
2019, måtte have udført advokatarbejde. Der er på den baggrund søgt optaget en tekstanmærk-
ning, som kan danne grundlag for, at staten dækker sådanne udgifter.

Honoraret fastsættes i begge tilfælde til et standardsalær på 3.550 kr. ekskl. moms, der efter
landsretspræsidenternes vejledende takster for salærer til forsvarer tildeles for to timers arbejde.
Hvis omstændighederne tilsiger, at det undtagelsesvist er nødvendigt for advokaten at anvende
betydeligt mere tid på sagen, kan advokaten anmode om yderligere salær. Imødekommelse af en
sådan anmodning forudsætter en særlig begrundelse og fremsendelse af et regnskab.

Ad. Tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2020 ved akt. nr. 233

af 25. juni 2020 og ved akt. nr. 127 af 17. december 2020.

Ad. Tekstanmærkning nr. 121.
Tekstanmærkningen optages første gang på lov om tillægsbevilling for 2020 ved akt. nr. 233

af 25. juni 2020 og ved akt. nr. 127 af 17. december 2020.
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§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 232,6 512,1 279,5
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -0,1 92,8 92,9

Heraf anlægsbudget ....................................................... -0,1 92,8 92,9

Fællesudgifter ........................................................................................... -34,8 234,0
12.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -779,5 2,8
12.12. Personale ......................................................................................... 13,9 -
12.13. Materiel og IT ................................................................................. 745,8 80,7
12.14. Ejendomme ..................................................................................... -21,7 150,5
12.15. Regnskab ......................................................................................... 6,7 -

Militært forsvar ........................................................................................ 634,4 134,9
12.23. Forsvarskommandoen ..................................................................... 603,6 134,9
12.24. Hjemmeværnet ................................................................................ 43,3 -
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ...................................................... 0,3 -
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ......................................................... -12,8 -

Redningsberedskab .................................................................................. 5,3 3,5
12.41. Redningsberedskab ......................................................................... 5,3 3,5

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 504,9 279,5
Øvrige overførsler ...................................................................................... 7,2 -
Kapitalposter ............................................................................................... 92,8 92,9
Aktivitet i alt .............................................................................................. 604,9 372,4
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -279,5 -279,5
Bevilling i alt ............................................................................................. 325,4 92,9
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B. Bevillinger.
 Udgift Indtægt

——— Mio. kr. ———
 Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.) .......................................................................B 388,6 -

 TB 28,4 -
02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109)

(Driftsbev.) .......................................................................B 979,5 -
 TB -836,3 -

79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B -25,6 -
 TB 25,6 -

12.12. Personale
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksom-

hed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110,
112 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 393,3 -

 TB 7,9 -
02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel

Virksomhed (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106,
107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.) .................B 978,8 -

 TB -31,3 -
03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede

Enheder (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109,
110, 112 og 116) (Driftsbev.) ..........................................B 61,7 -

 TB -1,7 -
04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeer-

statninger mv. (tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og
115) (Driftsbev.) ...............................................................B 506,6 -

 TB 39,0 -

12.13. Materiel og IT
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

(tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 108,
109 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 1.067,3 -

 TB 135,0 -
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.) ......B 3.837,6 -

 TB 309,6 -
03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ...........B 422,2 -

 TB 220,5 -
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.) ...B 4.421,9 -

 TB - -

12.14. Ejendomme
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103, 109 og 116) (Driftsbev.) .............................B 224,7 -
 TB 41,5 -

02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekst-
anm. 2 og 3) (Driftsbev.) .................................................B 1.330,4 -

 TB -183,6 -
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03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.) .....................................................................B 582,8 -

 TB 92,8 92,8
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og

3) (Anlægsbev.) ................................................................B - -
 TB - 0,1

05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstede-
værelse i Grønland (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.) ........B 49,0 -

 TB -30,0 -

12.15. Regnskab
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2,

3, 100, 103 og 116) (Driftsbev.) .....................................B 98,4 -
 TB 6,7 -

 Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen
01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og
116) (Driftsbev.) ...............................................................B 709,5 -

 TB -136,0 -
02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109

og 116) (Driftsbev.) .........................................................B 2.949,8 -
 TB 252,2 -

03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103,
104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .................B 1.213,9 -

 TB 70,0 -
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102,

103, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .................B 1.502,6 -
 TB 231,0 -

05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103,
104, 106, 108, 109, 112 og 116) (Driftsbev.) .................B 119,2 -

 TB 17,4 -
06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100,

103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .........................B 280,2 -
 TB -22,4 -

07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3,
4, 10, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.) .......................................................................B 695,4 -

 TB -4,5 -
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109,

110 og 116) (Driftsbev.) ..................................................B 373,5 -
 TB 77,3 -

21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100,
103, 106, 109 og 116) (Driftsbev.) .................................B 151,2 -

 TB -16,3 -

12.24. Hjemmeværnet
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108,

109, 115 og 116) (Driftsbev.) ..........................................B 423,2 -
 TB 43,3 -
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12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100,

103, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.) .........................B 1.015,4 -
 TB 0,3 -

12.29. Særlige udgifter vedr. NATO
01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekst-

anm. 2, 3, 4 og 10) (Reservationsbev.) ...........................B 200,2 -
 TB -10,4 -

11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investe-
ringsprogram (tekstanm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.) .B 70,7 -

 TB -2,4 -

 Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab
01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100,

106, 109, 111, 114, 115, 116 og 117) (Driftsbev.) ........B 288,8 -
 TB 1,8 -
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Indledning

Forsvarsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 indeholder
nettomerudgifter under delloftet for driftsudgifter på i alt 232,6 mio. kr. fordelt på hhv. merud-
gifter på 512,1 mio. kr., heraf 230,1 mio. kr. vedr. COVID-19, og merindtægter på 279,5 mio.
kr. i forhold til bevillingerne på finansloven. Der er optaget 92,9 mio. kr. i indtægter og 92,8
mio. kr. i udgifter uden for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020
kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 20.321,0 232,6 20.553,6
 Udgifter ............................................................................ 21.067,2 512,1 21.579,3
Indtægter .......................................................................... 746,2 279,5 1.025,7

Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 5.004,7 -0,1 5.004,6
 Udgifter ............................................................................ 5.050,6 92,8 5.143,4
Indtægter .......................................................................... 45,9 92,9 138,8

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 126,3 512,1 279,5
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 126,8 230,1 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 0,2 0,6 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - 279,5 279,5
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - 2,8 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ -0,7 -0,9 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 92,8 92,9
2. Aktstykker .................................................................... - 92,8 92,8
8. Direkte efterbevilling ................................................... - - 0,1
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -

Bemærkninger:

ad. 2. Aktstykker
De tiltrådte aktstykker i 2020 har ikke ført til en ændret nettobevilling.
I henhold til akt. 78 af 20. marts 2018 og akt. 79 af 20. marts 2018 er der på § 12.14.03.

Bygge- og anlægsarbejder modtaget og udmøntet en donation på 92,8 mio. kr. til renovering af
de Gule Stokke i Nyboder bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene formaal.

Der er i 2020 tiltrådt følgende aktstykker vedrørende dispositionsadgang til afholdelse af
udgifter inden for rammerne af afsatte bevillinger i 2020:

I henhold til akt. 293 af 3. september 2020 afholdes udgifter på 36,0 mio. kr. i 2020 under
§ 12.13.04. Materielanskaffelser til side-scan sonar systemer med tilhørende systemintegration
og opdatering til Søværnets minerydningskapacitet.

I henhold til akt. 24 af 27. februar 2020 afholdes udgifter på 111,2 mio. kr. i 2020 under §
12.13.04. Materielanskaffelser til anskaffelse af udstyr relateret til anti-ubådskrigsførelse til For-
svarets SEAHAWK-helikoptere.

I henhold til akt. 26 af 25. juni 2020 afholdes fra 2021 udgifter under § 12.13.04. Materie-
lanskaffelser til anskaffelse af pansrede patruljekøretøjer af type Eagle 5.
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ad. 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
De tiltrådte aktstykker i 2020 vedrørende ekstraordinære driftsudgifter til håndteringen af

COVID-19 har medført en samlet nettomerbevilling på 230,1 mio. kr.
I henhold til Finansministeriets akt. 123 af 27. marts 2020 afholdes udgifter på i alt 35,0 mio.

kr. i 2020 under § 12.23.02. Hæren og § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen til udgifter relateret til
testcentre i forbindelse med den direkte håndtering af COVID-19, jf. akt. 156 af 7. maj 2020.

I henhold til akt. 29 af 12. november 2020 afholdes udgifter på i alt 66,2 mio. kr. i 2020 under
§ 12.13.02. Materieldrift, § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.23.02.
Hæren, § 12.24.01. Hjemmeværnet og § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen til udgifter relateret til
den direkte håndtering af COVID-19, herunder etablering og drift af callcenter for COVID-19
hotline, indkøb af værnemidler og øget grænsekontrol.

I henhold til akt. 80 af 10. december 2020 afholdes udgifter på i alt 41,1 mio. kr. i 2020 under
§ 12.13.02. Materieldrift, § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.23.02.
Hæren, § 12.24.01. Hjemmeværnet og § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen til udgifter relateret til
den direkte håndtering af COVID-19, herunder etablering og drift af callcenter for COVID-19
hotline, testcentre, støtte til testrekvisition, indkøb af værnemidler og øget grænsekontrol.

I henhold til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris akt. 131 af 17. december 2020
afholdes udgifter på i alt 87,8 mio. kr. i 2020 under § 12.13.02. Materieldrift, § 12.14.02. Eta-
blissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.23.02. Hæren og § 12.41.01. Beredskabssty-
relsen til udgifter relateret til håndteringen af COVID-19 i mink.

ad. 4. Overførsel mellem ministerområder
I henhold til kongelig resolution af 10. september 2019 er der overført 0,6 mio. kr. fra §

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
som følge af overførsel af opgaver.

ad. 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er overført bevilling mellem hovedkonti under delloft for driftsudgifter som led i den

løbende rebudgettering på ministerområdet, jf. særlige bevillingsbestemmelser på finansloven for
2020. Rebudgetteringen er udgiftsneutral på ministerområdet.

ad. 7. Dispositionsbegrænsning
Der udmøntes på Forsvarsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt 2,8 mio.

kr. som følge af 14. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger
mv. for 2020 af 7. december 2020.

ad. 8. Direkte efterbevilling mv.
Der er i 2020 foretaget ekspropriationer svarende til en afhændelse af anlægsaktiver på i alt

0,1 mio. kr. under § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme.

ad. 9. Andre bevillingsforslag mv.
I henhold til Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-

sten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019 er der på § 12.11.79. Reserver
og budgetregulering foretaget en nulstilling af budgetreguleringen vedrørende Forsvarsministeriets
andel af statens besparelser på konsulentforbrug. Budgetreguleringen er udmøntet på § 12.11.01.
Departementet, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed, § 12.13.02.
Materieldrift, § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.23.01. Forsvars-
staben, § 12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste og § 12.41.01. Beredskabsstyrelsen.

Der er overført 0,9 mio. kr. til § 24.51.01. Miljøstyrelsen som følge af overdragelse af støj-
tilsynsopgave for Flyvestation Skrydstrup.
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 20.321,0 232,6 20.553,6
Udgift ......................................................................................... 21.067,2 512,1 21.579,3
Indtægt ....................................................................................... 746,2 279,5 1.025,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 10.312,5 -268,7 10.043,8
12.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.342,5 -782,3 560,2
12.12. Personale ........................................................................ 1.940,4 13,9 1.954,3
12.13. Materiel og IT ................................................................ 5.327,1 665,1 5.992,2
12.14. Ejendomme .................................................................... 1.604,1 -172,1 1.432,0
12.15. Regnskab ........................................................................ 98,4 6,7 105,1

Militært forsvar ....................................................................... 9.704,8 499,5 10.204,3
12.23. Forsvarskommandoen .................................................... 7.995,3 468,7 8.464,0
12.24. Hjemmeværnet ............................................................... 423,2 43,3 466,5
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ..................................... 1.015,4 0,3 1.015,7
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ........................................ 270,9 -12,8 258,1

Redningsberedskab ................................................................. 303,7 1,8 305,5
12.41. Redningsberedskab ........................................................ 303,7 1,8 305,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 5.004,7 -0,1 5.004,6
Udgift ......................................................................................... 5.050,6 92,8 5.143,4
Indtægt ....................................................................................... 45,9 92,9 138,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 5.004,7 -0,1 5.004,6
12.13. Materiel og IT ................................................................ 4.421,9 - 4.421,9
12.14. Ejendomme .................................................................... 582,8 -0,1 582,7

Militært forsvar ....................................................................... - - -
12.29. Særlige udgifter vedr. NATO ........................................ - - -
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 25.325,7 232,5 25.558,2
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 25.325,7 232,5 25.558,2
 Udgift ..................................................................................... 26.117,8 604,9 26.722,7

Indtægt ................................................................................... 792,1 372,4 1.164,5

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 20.668,7 504,9 21.173,6

Indtægt ................................................................................... 734,9 279,5 1.014,4
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 39,8 - 39,8
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 358,7 7,2 365,9
 Indtægt ................................................................................... 1,3 - 1,3
Finansielle poster:

Udgift ..................................................................................... - - -
 Indtægt ................................................................................... 10,0 - 10,0
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 5.050,6 92,8 5.143,4

Indtægt ................................................................................... 45,9 92,9 138,8
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Forsvarsministeriet 





§ 12. 231

Generelle oplysninger:

Anskaffelse af kampfly
Forsvarsministeriet kan afholde udgifter til at klargøre Flyvestation Skrydstrup til modtagelse

af F-35 kampfly samt udgifter til støjkompensation til ejere af boliger og institutioner, der ud-
sættes for støjgener, jf. lov nr. 881 af 6. juni 2020 om udbygning og drift af Flyvestation
Skrydstrup. Nettoudgiften til støjkompensation og udgiften til byggeprojektet på Flyvestation
Skrydstrup finansieres inden for den økonomiske ramme til anskaffelse af nye kampfly på ca.
20,0 mia. kr. (2015-pl), jf. Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre om anskaffelse af nye kampfly af juni 2016.
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Fællesudgifter

12.11. Centralstyrelsen

12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 3, 4, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108,
109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 388,6 28,4 417,0
Indtægt ............................................................................... 9,6 2,8 12,4
Udgift ................................................................................. 398,2 31,2 429,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 9,4 31,2 2,8

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.11.01.20. Christiansø fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... 0,2 2,5 0,5
Overført til § 12.11.01.22. Forsvarsministeriets Au-
ditørkorps fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initia-
tiver som følge af rebudgettering. ............................... 0,1 2,7 -
Overført til § 12.11.01.24. Den danske repræsenta-
tion ved NATO fra § 12.11.02.10. Centralt styrede
initiativer som følge af rebudgettering. ....................... - 0,3 -
Overført til § 12.11.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... 9,1 27,5 2,3

9. Andre bevillingsforslag  
Konsulentbesparelser på § 12.11.01. Departementet. . - -1,8 -
Tilskuddet til Center for Militære studier (CMS)
forhøjes som følge af ændret budgettering i 2020 ..... - - -

10. Almindelig virksomhed

ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.
Der ydes et tilskud på 4,0 mio. kr. til Center for Militære Studier (CMS) til tilkøb af eks-
pertise i en åben proces til forskning i folkeretlige udfordringer forbundet med bl.a. deltagelse
i internationale operationer, cyber, droner og højteknologiske og elektroniske kampmidler, jf.
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Ra-
dikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.
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12.11.02. Generelle puljer og reserver (tekstanm. 2, 3 og 109) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 979,5 -836,3 143,2
Indtægt ............................................................................... 10,0 - 10,0
Udgift ................................................................................. 989,5 -836,3 153,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -463,9 -836,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.11.01.20. Christiansø som følge af re-
budgettering. ................................................................. -0,2 -2,0 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.11.01.22. Forsvarsministeriets Auditør-
korps som følge af rebudgettering. ............................. -0,1 -2,7 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.11.01.24. Den danske repræsentation
ved NATO som følge af rebudgettering. .................... - -0,3 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.11.02.50. Freds- og Stabiliseringsfon-
den som følge af rebudgettering. ................................ -5,9 - -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.12.01.20. Veterancenter som følge af
rebudgettering. ............................................................. -3,0 -3,1 -
Overført fra § 12.11.02.50. Freds- og Stabiliserings-
fonden til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer
som følge af rebudgettering. ....................................... 5,9 - -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.12.02.10. Funktionel virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... 10,2 38,2 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.12.02.20. Værnepligtige som følge af
rebudgettering. ............................................................. -3,9 -6,9 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.12.03.10. Centralt styrede enheder som
følge af rebudgettering. ............................................... 0,1 1,7 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.12.04.20. Erstatninger, internationale
operationer som følge af rebudgettering. .................... - -8,8 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.12.04.30. Erstatninger, nationale opera-
tioner som følge af rebudgettering. ............................. - -46,6 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.13.03.10. Kapacitetsplan IT som følge
af rebudgettering. ......................................................... - -220,5 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.14.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... -42,7 -41,5 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.15.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... -6,2 -6,7 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.23.01.20. Internationale stabe som føl-
ge af rebudgettering. .................................................... 24,2 31,6 -



234 § 12.11.02.

Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.03.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... -72,0 -44,7 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.05.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... -3,4 -17,4 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.23.06.10. Specialoperationer som følge
af rebudgettering. ......................................................... 5,1 22,4 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.23.07.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... 4,4 4,6 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.20.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... -84,6 -77,3 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.23.21.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... 8,0 16,3 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.24.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... 5,9 18,8 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.29.01.10. Formål i udlandet som følge
af rebudgettering. ......................................................... - 10,4 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.29.11.10. Bidrag til NATO investe-
ringsprogram som følge af rebudgettering. ................. - 2,4 -
Overført fra § 12.11.02.70. Reserve til internationa-
le operationer til § 12.13.02.10. Materieldrift som
følge af rebudgettering. ............................................... - -149,9 -
Overført fra § 12.11.02.70. Reserve til internationa-
le operationer til § 12.23.02.10. Almindelig virk-
somhed som følge af rebudgettering. .......................... -115,4 -282,0 -
Overført fra § 12.11.02.70. Reserve til internationa-
le operationer til § 12.23.04.10. Almindelig virk-
somhed som følge af rebudgettering. .......................... -38,9 -165,8 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.11.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... -9,1 -25,2 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.12.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... -10,4 -5,3 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.12.04.10. PTSD-erstatninger som følge
af rebudgettering. ......................................................... - 16,4 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.13.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... -132,3 -134,8 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.13.02.10. Materieldrift som følge af re-

 budgettering. ................................................................. - -139,0 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.14.02.10. Etablissementsdrift og byg-
ningsvedligeholdelse som følge af rebudgettering. .... - 229,1 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.14.05.10. Oprydning efter tidligere
amerikansk tilstedeværelse i Grønland som følge af

 rebudgettering. ............................................................. - 30,0 -
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Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.23.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... 59,2 103,8 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.23.02.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... 38,2 77,6 -
Overført fra § 12.11.02.70. Reserve til internationa-
le operationer til § 12.23.03.10. Almindelig virk-
somhed som følge af rebudgettering. .......................... -16,9 -25,3 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.23.04.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... -82,1 -65,3 -
Overført fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver til § 12.25.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... - -3,3 -
Overført fra § 12.11.02.70. Reserve til internationa-
le operationer til § 12.41.01.10. Almindelig virk-
somhed som følge af rebudgettering. .......................... -0,3 -0,6 -
Overført til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiati-
ver fra § 12.41.01.10. Almindelig virksomhed som
følge af rebudgettering. ............................................... 3,0 33,5 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - 2,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til Miljøstyrelsen i forbindelse med
overtagelse af støjtilsynsopgaven for Flyvestation
Skrydstrup .................................................................... -0,7 -0,9 -

12.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -25,6 25,6 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 25,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af negativ budgetregulering sfa. konsu-

 lentbesparelse. .............................................................. - 25,6 -
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12.12. Personale

12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed (tekstanm. 1, 2,
3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 393,3 7,9 401,2
Indtægt ............................................................................... 1,8 - 1,8
Udgift ................................................................................. 395,1 7,9 403,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 13,4 7,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til 12.12.01.10. Almindelig virksomhed fra
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... 10,4 5,3 -
Overført til § 12.12.01.20. Veterancenter fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... 3,0 3,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Konsulentbesparelser på § 12.12.01. Forsvarsmini-
steriets Personalestyrelse, Egen virksomhed. .............. - -0,5 -

12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel Virksomhed (tekstanm.
1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 978,8 -31,3 947,5
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 978,8 -31,3 947,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -6,3 -31,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.12.02.10. Funktionel virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... -10,2 -38,2 -
Overført til § 12.12.02.20. Værnepligtige fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... 3,9 6,9 -
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12.12.03. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt Styrede Enheder (tekst-
anm. 1, 2, 3, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 61,7 -1,7 60,0
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 61,7 -1,7 60,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -0,1 -1,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.12.03.10. Centralt styrede enheder
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... -0,1 -1,7 -

12.12.04. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.
(tekstanm. 2, 3, 100, 106, 111, 114 og 115) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 506,6 39,0 545,6
Udgift ................................................................................. 506,6 39,0 545,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 39,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.12.04.10. PTSD-erstatninger til §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... - -16,4 -
Overført til § 12.12.04.20. Erstatninger, internatio-
nale operationer fra § 12.11.02.10. Centralt styrede
initiativer som følge af rebudgettering. ....................... - 8,8 -
Overført til § 12.12.04.30. Erstatninger, nationale
operationer fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initi-
ativer som følge af rebudgettering. ............................. - 46,6 -

12.13. Materiel og IT

12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,
100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.067,3 135,0 1.202,3
Indtægt ............................................................................... - 3,2 3,2
Udgift ................................................................................. 1.067,3 138,2 1.205,5
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 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 132,5 138,2 3,2

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Me-
teorologiske Institut til § 12.13.01. Forsvarsministe-
riets Materiel- og Indkøbsstyrelse, jf. kgl. resolution
af 10. september 2019. ................................................ 0,2 0,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.13.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... 132,3 138,0 3,2
Korrektion af standardkonto. ....................................... - - -

12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3.837,6 309,6 4.147,2
Indtægt ............................................................................... 128,3 77,8 206,1
Udgift ................................................................................. 3.965,9 387,4 4.353,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 387,4 77,8

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til indkøb af værne-
midler som følge af COVID-19, jf. akt. 29 af 12.
november 2020. ........................................................... - 11,1 -
Ekstraordinær driftsbevilling til indkøb af værne-
midler som følge af COVID-19, jf. akt. 80 af 10.
december 2020. ............................................................ - 3,0 -
Ekstraordinær driftsbevilling til støtte af Fødevare-
styrelsens håndtering af COVID-19 i mink, jf. akt.
131 af 17. december 2020. .......................................... - 24,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Me-
teorologiske Institut til § 12.13.02. Materieldrift, jf.
kgl. resolution af 10. september 2019. ....................... - 0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.13.02.10. Materieldrift fra §
12.11.02.70. Reserve til internationale operationer
som følge af rebudgettering. ....................................... - 149,9 -
Overført til § 12.13.02.10. Materieldrift fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... - 216,8 77,8

9. Andre bevillingsforslag  
Konsulentbesparelser på § 12.13.02. Materieldrift. .... - -18,6 -
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12.13.03. Kapacitetsplan it (tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 422,2 220,5 642,7
Indtægt ............................................................................... 20,1 -0,3 19,8
Udgift ................................................................................. 442,3 220,2 662,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 220,2 -0,3

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.13.03.10. Kapacitetsplan IT fra §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... - 220,2 -0,3

10. Kapacitetsplan it
På kontoen afholdes herudover udgifter til it-udstyr og -software, som stilles til rådighed for

Danmarks Meteorologiske Institut i forbindelse med opgaver relateret til Forsvarets aktiviteter
samt udgifter i forbindelse med sikre kommunikationskanaler til Landsstyret i Grønland hen-
holdsvis på Færøerne.

12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4.421,9 - 4.421,9
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulkonto til brug for B-stykket. ................................. - - -
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10. Anlæg og materielinvesteringer

Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 18,0 mio. kr. i perioden 2019 til 2034 til vedligeholdelse og drift .

Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 28,8 mio. kr. i perioden 2024 til 2039 på § 12.13.02. Materieldrift til
vedligeholdelse og drift.

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af ca. 225 stk. kontor- og lagercontainere og ca. 75 stk.

netværks- og kommunikationscontainere.
Hjemmel: Akt. 279 af 15. november 2018.
Igangsættelse: 2019
Færdiggørelse: 2021
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 279 af 15. november 2018 (2018-pl) ............. 293,9 293,9
   
Bevillinger og forbrug (2018-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2019 .................................................................................................... 81,0 0,1
2020 .................................................................................................... 107,0
2021 .................................................................................................... 105,9

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af fire artillerisystemer til Forsvaret
Hjemmel: Akt. 280 af 19. september 2019.
Igangsættelse: 2019
Færdiggørelse: 2023
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 280 af 19. september 2019 (2019-pl) ............. 102,9 102,9
   
Bevillinger og forbrug (2019-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2019 .................................................................................................... 27,0 26,7
2020 ....................................................................................................
2021 ....................................................................................................
2022 .................................................................................................... 12,0
2023 .................................................................................................... 63,9
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Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 9,5 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til reservedele og uddannelse
samt 105,0 mio. kr. i perioden 2020 til 2040 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse og drift.

Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 41,3 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til anskaffelsesrelaterede ud-
gifter samt 80,0 mio. kr. i perioden 2019 til 2039 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse og drift.

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af 48 stabiliserede våbenstationer til integration på Hærens

pansrede køretøjer af typen Piranha 5.
Hjemmel: Akt. 281 af 24. oktober 2019.
Igangsættelse: 2019
Færdiggørelse: 2021
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 281 af 24. oktober 2019 (2019-pl) ................. 167,0 167,0
  
Bevillinger og forbrug (2019-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2019 .................................................................................................... 50,1 48,7
2020 .................................................................................................... 77,9
2021 .................................................................................................... 39,0

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af syv pansrede brovogne og dertilhørende panserbroer.
Hjemmel: Akt. 282 af 12. december 2019.
Igangsættelse: 2019
Færdiggørelse: 2026
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 282 af 12. december 2019 (2019-pl).............. 535,5 535,5
  
Bevillinger og forbrug (2019-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2019 .................................................................................................... 155,0 151,0
2020 .................................................................................................... 54,7
2021 .................................................................................................... 21,1
2022 .................................................................................................... 58,5
2023 .................................................................................................... 21,2
2024 .................................................................................................... 120,3
2025 .................................................................................................... 78,8
2026 .................................................................................................... 25,9
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Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 1,3 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til anskaffelsesrelaterede ud-
gifter samt 74,8 mio. kr. i perioden 202 3 til 2040 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse og drift.

Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 59,6 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til anskaffelsesrelaterede ud-
gifter samt 336,0 mio. kr. i perioden 2023 til 2046 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse og drift.

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af side-scan sonar systemer med tilhørende systemintegration

og opdatering til Søværnets minerydningskapacitet.
Hjemmel: Akt. 293 af 3. september 2020.
Igangsættelse: 2020
Færdiggørelse: 2023
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 293 af 3. september 2020 (2020-pl) ............... 170,6 170,6
  
Bevillinger og forbrug (2020-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2020 .................................................................................................... 36,0
2021 .................................................................................................... 33,1
2022 .................................................................................................... 68,4
2023 .................................................................................................... 33,1

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af udstyr relateret til anti-ubådskrigsførelse til Forsvarets

SEAHAWK-helikoptere.
Hjemmel: Akt. 24 af 27. februar 2020.
Igangsættelse: 2020
Færdiggørelse: 2025
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 24 af 27. februar 2020 (2020-pl).................... 410,9 410,9
  
Bevillinger og forbrug (2020-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2020 .................................................................................................... 111,2
2021 .................................................................................................... 101,8
2022 .................................................................................................... 87,0
2023 .................................................................................................... 67,1
2024 .................................................................................................... 35,0
2025 .................................................................................................... 8,8
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Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 4,0 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til reservedele og teknisk assi-
stance samt 20,0 mio. kr. i perioden 2019 til 2039 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse og drift.

Andre bemærkninger:
Der afholdes endvidere udgifter på 14,9 mio. kr. på § 12.13.02. Materieldrift til anskaffelsesrelaterede ud-
gifter samt 318,0 mio. kr. i perioden 2021 til 2035 på § 12.13.02. Materieldrift til vedligeholdelse og drift.

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af 717 stk. 76 mm røgkastersystemer til indbygning i Hærens

taktiske køretøjsflåde.
Hjemmel: Akt. 25 af 25. april 2019.
Igangsættelse: 2019
Færdiggørelse: 2020
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 25 af 25. april 2019 (2019-pl) ........................ 72,0 72,0
  
Bevillinger og forbrug (2019-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2019 .................................................................................................... 36,0 0,0
2020 .................................................................................................... 36,0

Anlægsskema:
Projektbeskrivelse: Anskaffelse af pansrede patruljekøretøjer af type Eagle 5.
Hjemmel: Akt. 26 af 25. juni 2020.
Igangsættelse: 2020
Færdiggørelse: 2023
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 26 af 25. juni 2020 (2020-pl) ......................... 393,8 393,8
  
Bevillinger og forbrug (2019-pl):

Bevilling Forbrug
Ult.
2021 .................................................................................................... 226,1
2022 .................................................................................................... 99,9
2023 .................................................................................................... 67,8
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12.14. Ejendomme

12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109 og
116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 224,7 41,5 266,2
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 224,7 41,5 266,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 42,7 41,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.14.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... 42,7 41,5 -

12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 2 og 3)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.330,4 -183,6 1.146,8
Indtægt ............................................................................... 150,0 57,6 207,6
Udgift ................................................................................. 1.480,4 -126,0 1.354,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -126,0 57,6

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til klargøring af call-
center og karantænefaciliteter som følge af COVID-
19, jf. akt. 29 af 12. november 2020. ......................... - 5,5 -
Ekstraordinær driftsbevilling til drift af callcenter
som følge af COVID-19, jf. akt. 80 af 10. decem-
ber 2020. ...................................................................... - 1,0 -
Ekstraordinær driftsbevilling til støtte af Fødevare-
styrelsens håndtering af COVID-19 i mink, jf. akt.
131 af 17. december 2020. .......................................... - 40,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.14.02.10. Etablissementsdrift og
bygningsvedligeholdelse til § 12.11.02.10. Centralt
styrede initiativer som følge af rebudgettering. .......... - -171,5 57,6

9. Andre bevillingsforslag  
Konsulentbesparelser på § 12.14.02. Etablisse-
mentsdrift og bygningsvedligeholdelse. ...................... - -1,0 -
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12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 582,8 92,8 675,6
Indtægtsbevilling ............................................................... - 92,8 92,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 92,8 92,8

2. Aktstykker  
Donation til renovering af de Gule Stokke i Nybo-
der bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til almene Formaal, jf. akt. 78
af 20. marts 2018. ........................................................ - - 92,8
Udmøntning af donation til renovering af de Gule
Stokke i Nyboder bevilget af A.P. Møller og Hu-
stru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal, jf. akt. 78 af 20. marts 2018. ....................... - 92,8 -

12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - - -
Indtægtsbevilling ............................................................... - 0,1 0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 0,1

8. Direkte efterbevilling  
Ekspropriation, Nyt kabelanlæg, Haderslev Vester-
skov øvelsesplads/depot, Louisevej 76, 6100 Hader-
slev (matr. nr. 20/86/237/1100/4571/4696/3364) ....... - - 0,1
Ekspropriation (37.123 kr.), Nyt kabelanlæg og ud-
bygning af forsyningsnet, Kulsbjerg Øvelsesplads
og Skydebane, Kulsbjergvej 2, 4773 Stensved
(matr. nr. 26/30a/33b/51a) ........................................... - - -
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12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland
(tekstanm. 2 og 3) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 49,0 -30,0 19,0
Udgift ................................................................................. 49,0 -30,0 19,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -30,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.14.05.10. Oprydning efter tidlige-
re amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland til
§ 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... - -30,0 -

12.15. Regnskab

12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 98,4 6,7 105,1
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 98,5 6,7 105,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 6,2 6,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.15.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... 6,2 6,7 -
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Militært forsvar

12.23. Forsvarskommandoen

12.23.01. Forsvarsstaben (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 709,5 -136,0 573,5
Indtægt ............................................................................... 2,5 -1,4 1,1
Udgift ................................................................................. 712,0 -137,4 574,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -83,4 -137,4 -1,4

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.23.01.20. Internationale stabe til §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... -24,2 -31,7 -0,1
Overført fra § 12.23.01.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... -59,2 -105,1 -1,3

9. Andre bevillingsforslag  
Konsulentbesparelser på § 12.23.01. Forsvarsstaben. - -0,6 -

12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2.949,8 252,2 3.202,0
Indtægt ............................................................................... 18,0 23,8 41,8
Udgift ................................................................................. 2.967,8 276,0 3.243,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 113,4 276,0 23,8

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til øget grænsekontrol
som følge af COVID-19, jf. akt. 29 af 12. novem-
ber 2020. ...................................................................... 7,7 9,6 -
Ekstraordinær driftsbevilling til øget grænsekontrol
som følge af COVID-19, jf. akt. 80 af 10. decem-
ber 2020. ...................................................................... 4,1 4,9 -
Ekstraordinær driftsbevilling til støtte af Fødevare-
styrelsens håndtering af COVID-19 i mink, jf. akt.
131 af 17. december 2020. .......................................... 10,7 13,2 -
Ekstraordinær driftsbevilling til COVID-19 testcen-
tre med hjemmel i akt. 123 af 27. marts 2020, jf.
akt. 156 af 7. maj 2020. .............................................. 13,7 20,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
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Overført fra § 12.23.02.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... -38,2 -53,8 23,8
Overført til § 12.23.02.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.70. Reserve til internationale opera-
tioner som følge af rebudgettering. ............................. 115,4 282,0 -

12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109,
112 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.213,9 70,0 1.283,9
Indtægt ............................................................................... 22,8 -1,6 21,2
Udgift ................................................................................. 1.236,7 68,4 1.305,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 88,9 68,4 -1,6

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.03.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... 72,0 43,1 -1,6
Overført til § 12.23.03.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.70. Reserve til internationale opera-
tioner som følge af rebudgettering. ............................. 16,9 25,3 -

12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 112
og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.502,6 231,0 1.733,6
Indtægt ............................................................................... 323,4 118,3 441,7
Udgift ................................................................................. 1.826,0 349,3 2.175,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 121,0 349,3 118,3

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.04.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... 82,1 183,5 118,3
Overført til § 12.23.04.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.70. Reserve til internationale opera-
tioner som følge af rebudgettering. ............................. 38,9 165,8 -
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12.23.05. Arktisk Kommando (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 100, 103, 104, 106, 108, 109, 112
og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 119,2 17,4 136,6
Indtægt ............................................................................... 10,1 -6,5 3,6
Udgift ................................................................................. 129,3 10,9 140,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 3,4 10,9 -6,5

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.05.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... 3,4 10,9 -6,5

12.23.06. Specialoperationskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109
og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 280,2 -22,4 257,8
Indtægt ............................................................................... - 1,1 1,1
Udgift ................................................................................. 280,2 -21,3 258,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -5,1 -21,3 1,1

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.23.06.10. Specialoperationer til §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... -5,1 -21,3 1,1

12.23.07. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 103, 104,
105, 106, 108, 109 og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 695,4 -4,5 690,9
Indtægt ............................................................................... 2,7 -2,6 0,1
Udgift ................................................................................. 698,1 -7,1 691,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -4,4 -7,1 -2,6

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.23.07.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... -4,4 -7,1 -2,6
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12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 109, 110 og 116) (Drifts-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 373,5 77,3 450,8
Indtægt ............................................................................... 5,4 3,8 9,2
Udgift ................................................................................. 378,9 81,1 460,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 84,6 81,1 3,8

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.23.20.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... 84,6 81,1 3,8

12.23.21. Forsvarets Sanitetskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 109 og
116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 151,2 -16,3 134,9
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 151,3 -16,3 135,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -8,0 -16,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.23.21.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... -8,0 -16,3 -
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12.24. Hjemmeværnet

12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108, 109, 115 og 116)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 423,2 43,3 466,5
Indtægt ............................................................................... 1,0 - 1,0
Udgift ................................................................................. 424,2 43,3 467,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 52,6 43,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til oprettelse og drift
af callcentre som følge af COVID-19, jf. akt. 29 af
12. november 2020. ..................................................... 31,8 34,0 -
Ekstraordinær driftsbevilling til drift af callcentre
og støtte til testrekvisition som følge af COVID-19,
jf. akt. 80 af 10. december 2020. ................................ 26,7 28,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.24.01.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... -5,9 -18,8 -

12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste

12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109
og 116) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 1.015,4 0,3 1.015,7
Udgift ................................................................................. 1.015,4 0,3 1.015,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.25.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... - 3,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Konsulentbesparelser på § 12.25.01. Forsvarets Ef-

 terretningstjeneste. ....................................................... - -3,0 -
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12.29. Særlige udgifter vedr. NATO

12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 200,2 -10,4 189,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.29.01.10. Formål i udlandet til §
12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... - -10,4 -

12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram (tekst-
anm. 2, 3 og 4) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 70,7 -2,4 68,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 12.29.11.10. Dansk bidrag til inter-
nationalt finansieret NATO-investeringsprogram til
§ 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som følge
af rebudgettering. ......................................................... - -2,4 -
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Redningsberedskab

12.41. Redningsberedskab

12.41.01. Beredskabsstyrelsen (tekstanm. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 100, 106, 109, 111, 114,
115, 116 og 117) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 288,8 1,8 290,6
Indtægt ............................................................................... 40,3 3,5 43,8
Udgift ................................................................................. 329,1 5,3 334,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 29,4 5,3 3,5

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinær driftsbevilling til oprettelse og drift
af callcentre som følge af COVID-19, jf. akt. 29 af
12. november 2020. ..................................................... 5,9 6,0 -
Ekstraordinær driftsbevilling til oprettelse og drift
af testcentre og callcenter som følge af COVID-19,
jf. akt. 80 af 10. december 2020. ................................ 4,1 4,1 -
Ekstraordinær driftsbevilling til støtte af Fødevare-
styrelsens håndtering af COVID-19 i mink, jf. akt.
131 af 17. december 2020. .......................................... 9,3 9,8 -
Ekstraordinær driftsbevilling til COVID-19 testcen-
tre med hjemmel i akt. 123 af 27. marts 2020, jf.
akt. 156 af 7. maj 2020. .............................................. 12,8 14,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 12.41.01.10. Almindelig virksomhed
fra § 12.11.02.70. Reserve til interantionale opera-
tioner som følge af rebudgettering. ............................. 0,3 0,6 -
Overført fra § 12.41.01.10. Almindelig virksomhed
til § 12.11.02.10. Centralt styrede initiativer som
følge af rebudgettering. ............................................... -3,0 -30,0 3,5

9. Andre bevillingsforslag  
Konsulentbesparelser på § 12.41.01. Beredskabssty-

 relsen. ........................................................................... - -0,1 -
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§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 56,5 56,5 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 1,9 1,9 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -46,2 -46,2 -

Fællesudgifter ........................................................................................... -69,7 -
14.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -71,4 -
14.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... 1,7 -

International Rekruttering og Integration ............................................ 20,8 -
14.21. Fællesudgifter .................................................................................. 20,8 -

Udlændinge ............................................................................................... 37,7 -
14.31. Fællesudgifter .................................................................................. 19,2 -
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. .......................... 18,5 -

Hjemrejse og kontrol ............................................................................... 41,7 -
14.41. Fællesudgifter .................................................................................. 41,7 -

Initiativer vedrørende integration mv. .................................................. -20,2 -
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv. ............ -7,7 -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. .................................................. -12,5 -

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ............................ 1,9 -
14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. .................................... 1,9 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 94,3 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... -71,1 -
Finansielle poster ....................................................................................... -11,0 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 12,2 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 12,2 -



258 § 14.

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101) (Driftsbev.) ...B 194,3 -

 TB 5,9 -
02. Evaluering, analyse og styrkelse af integrationsområdet

mv. (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.) .................B 3,0 -
 TB -1,5 -

03. Understøttelse af udsendelse mv. (Reservationsbev.) .....B 14,1 -
 TB -5,3 -

75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter
(Driftsbev.) .......................................................................B 2,0 -

 TB -2,0 -
77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale

serviceudgifter ..................................................................B -5,1 -
 TB 5,1 -

78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale
indkomstoverførsler ..........................................................B 46,2 -

 TB -46,2 -
79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 27,4 -

 TB -27,4 -

14.19. Øvrige fællesudgifter
02. Flygtningenævnet (Driftsbev.) .........................................B 44,2 -

 TB -0,7 -
10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.) ..B 95,1 -

 TB 2,4 -

International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter
01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

(Driftsbev.) .......................................................................B 65,0 -
 TB 19,6 -

04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme
(tekstanm. 101) (Driftsbev.) .............................................B 9,5 -

 TB 1,2 -

 Udlændinge

14.31. Fællesudgifter
01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) ....................................B 332,1 -

 TB 17,7 -
04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere

mv. (Reservationsbev.) .....................................................B 19,3 0,1
 TB 1,5 -
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14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.
01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekst-

anm. 5) (Driftsbev.) ..........................................................B 321,0 -
 TB 14,9 -

02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
(tekstanm. 5, 8 og 9) ........................................................B 325,2 -

 TB 20,7 -
03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet

(Reservationsbev.) ............................................................B 131,4 -
 TB -17,1 -

Hjemrejse og kontrol

14.41. Fællesudgifter
01. Hjemrejsestyrelsen (Driftsbev.) .......................................B - -

 TB 41,7 -

Initiativer vedrørende integration mv.

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.
10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 44,8 -
 TB -7,7 -

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.
01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekst-

anm. 5 og 101) (Reservationsbev.) ..................................B 5,3 -
 TB -2,8 -

03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 7,5 -

 TB -1,2 -
04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 6,9 -
 TB -2,3 -

07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrierings-
ordningen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................B 15,2 -

 TB -3,3 -
08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteska-

ber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 3,5 -

 TB -0,4 -
16. Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bande-

kriminalitet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .............B 6,6 -
 TB -2,5 -

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv.
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under

program (Lovbunden) .......................................................B 418,4 -
 TB 0,3 -

12. Forsørgelsesydelse for øvrige (Lovbunden) ....................B 126,7 -
 TB 1,6 -
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Indledning

Udlændinge- og Integrationsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for fi-
nansåret 2020 indeholder nettomerudgifter på i alt 56,5 mio. kr. under delloft for driftsudgifter i
forhold til bevillingerne på finansloven for 2020. Der er optaget nettomerudgifter på 1,9 mio. kr.
under delloft for indkomstoverførsler, og der er optaget nettomindreudgifter på 46,2 mio. kr. uden
for loft. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende
kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 1.933,2 56,5 1.989,7
 Udgifter ............................................................................ 2.134,6 56,5 2.191,1
 Indtægter .......................................................................... 201,4 - 201,4
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 1.281,7 1,9 1.283,6
 Udgifter ............................................................................ 1.282,3 1,9 1.284,2
 Indtægter .......................................................................... 0,6 - 0,6
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 534,0 -46,2 487,8
 Udgifter ............................................................................ 534,0 -46,2 487,8
Indtægtsbudget ................................................................... 9,7 - 9,7
 Udgifter ............................................................................ 0,3 - 0,3
 Indtægter .......................................................................... 10,0 - 10,0
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 64,5 56,5 -
2. Aktstykker .................................................................... 9,5 13,7 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 31,4 38,3 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 23,6 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,6 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 5,1 -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
TB i alt .............................................................................. - 1,9 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - 1,9 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -46,2 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - 98,2 -
2. Aktstykker .................................................................... - 3,1 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -147,5 -

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
På Udlændinge- og Integrationsministeriets område er der samlet set indarbejdet bevillinger

på 100,1 mio. kr. som følge af lov nr. 473 af 22. april 2020 om forlængelse af 12-månederspe-
rioden i 225-timersreglen, forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløs-
hedsdagpenge mv., lov nr. 971 af 26. juni 2020 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne
udlændinge, lov nr. 959 af 26. juni om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-ti-
mersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 samt lov nr. 1642
af 19. november 2020 om forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge, genind-
førelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen mv.
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ad 2. Aktstykker
På Udlændinge- og Integrationsministeriets område er der samlet set indarbejdet bevillinger

på 16,8 mio. kr. som følge af tiltrådte aktstykker. Følgende aktstykker er indarbejdet: Ændring
af rammerne for børn på Udrejsecenter Avnstrup, jf. akt. 94 af 17. december 2020; Etablering
af opsøgende enhed i Hjemrejsestyrelsen, jf. akt. 93 af 10. december 2020; Damaskus-projektet,
jf. akt. 92 af 10. december 2020; Særlige social- og sundhedsydelser, jf. akt. 83 af 10. december
2020 samt statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2021, jf. akt. 233 af 25. juni 2020.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
På Udlændinge- og Integrationsministeriets område er der indarbejdet overførsler mellem

ministerområder på i alt 38,3 mio. kr. som følge af Aftale mellem den daværende V-regering,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udlændinge af juni 2016 samt
overførsel af opgaver fra Justitsministeriet til Udlændinge- og Integrationsministeriet, jf. kongelig
resolution af 10. september 2019.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførslerne omhandler primært udmøntning af ministerområdets reserver samt overførsel

af bevilling til gennemførelse af konkrete integrationsprojekter.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Udlændinge- og Integrationsministeriets område en dispositionsbegrænsning

på i alt 0,6 mio. kr. vedr. effektivisering af indkøb mv. i 2020, jf. cirkulære om dispositionsbe-
grænsninger mv. for 2020 af 7. december 2020.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er under § 14.11.79. Reserver og budgetregulering opført en negativ budgetregulering

på 8,4 mio. kr. som Udlændinge- og Integrationsministeriets andel af besparelse på statens kon-
sulentforbrug. Den negative budgetregulering nulstilles på TB2020 og udmøntes på tværs af mi-
nisterområdet. Der er endvidere foretaget en nulstilling af § 14.11.77. Reserver og budgetregule-
ring vedrørende kommunale serviceudgifter samt § 14.11.78. Reserver og budgetregulering ved-
rørende kommunale indkomstoverførsler.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 1.933,2 56,5 1.989,7
Udgift ......................................................................................... 2.134,6 56,5 2.191,1
Indtægt ....................................................................................... 201,4 - 201,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 479,7 -23,5 456,2
14.11. Centralstyrelsen .............................................................. 235,7 -25,2 210,5
14.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 244,0 1,7 245,7

International Rekruttering og Integration ........................... 79,1 20,8 99,9
14.21. Fællesudgifter ................................................................. 79,1 20,8 99,9

Udlændinge .............................................................................. 1.156,2 37,7 1.193,9
14.31. Fællesudgifter ................................................................. 378,6 19,2 397,8
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ......... 777,6 18,5 796,1

Hjemrejse og kontrol .............................................................. - 41,7 41,7
14.41. Fællesudgifter ................................................................. - 41,7 41,7
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Initiativer vedrørende integration mv. ................................. 158,5 -20,2 138,3
14.61. Indsatser vedrørende parallelsamfund mv. ................... 1,7 - 1,7
14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet
 mv. .................................................................................. 66,5 -7,7 58,8
14.63. Initiativer vedrørende international rekruttering ........... - - -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ................................. 90,3 -12,5 77,8

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ........... 59,7 - 59,7
14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. ................... 59,7 - 59,7
14.72. Modtagelse mv. af flygtninge m.fl. .............................. - - -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 1.281,7 1,9 1.283,6
Udgift ......................................................................................... 1.282,3 1,9 1.284,2
Indtægt ....................................................................................... 0,6 - 0,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... - - -
14.11. Centralstyrelsen .............................................................. - - -

Udlændinge .............................................................................. 73,8 - 73,8
14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv. ......... 73,8 - 73,8

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ........... 1.207,9 1,9 1.209,8
14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. ................... 1.195,4 1,9 1.197,3
14.72. Modtagelse mv. af flygtninge m.fl. .............................. 12,5 - 12,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 534,0 -46,2 487,8
Udgift ......................................................................................... 534,0 -46,2 487,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 46,2 -46,2 -
14.11. Centralstyrelsen .............................................................. 46,2 -46,2 -

Initiativer vedrørende integration mv. ................................. - - -
14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv. ................................. - - -

Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv. ........... 487,8 - 487,8
14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv. ................... 487,8 - 487,8

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 9,7 - 9,7
Udgift ......................................................................................... 0,3 - 0,3
Indtægt ....................................................................................... 10,0 - 10,0

Specifikation af nettotal:

International Rekruttering og Integration ........................... 9,7 - 9,7
14.21. Fællesudgifter ................................................................. 9,7 - 9,7
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 3.739,2 12,2 3.751,4
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 3.739,2 12,2 3.751,4
 Udgift ..................................................................................... 3.951,2 12,2 3.963,4
 Indtægt ................................................................................... 212,0 - 212,0

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 1.843,6 94,3 1.937,9
 Indtægt ................................................................................... 163,2 - 163,2
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 43,2 - 43,2
 Indtægt ................................................................................... 38,8 - 38,8
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 2.039,1 -71,1 1.968,0
 Indtægt ................................................................................... 10,0 - 10,0
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 25,3 -11,0 14,3

Indtægt ................................................................................... - - -
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Fællesudgifter

14.11. Centralstyrelsen

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 194,3 5,9 200,2
Indtægt ............................................................................... 21,1 - 21,1
Udgift ................................................................................. 215,4 5,9 221,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,6 5,9 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel som følge af kongelig resolution af 10.
september 2019 om overførsel af opgaver fra Ju-
stitsministeriet til Udlændinge- og Integrationsmini-
steriet ............................................................................ 0,7 0,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedr. understøttelse af monitorering på asyl-
området ......................................................................... 0,7 1,1 -
Overførsel fra 14.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. understøttelse af departementets opgaver .. 1,6 2,4 -
Overførsel fra 14.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. understøttelse af monitorering mv. på
asylområdet .................................................................. 1,6 2,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Dispositionsbegrænsning vedr. effektivisering af
indkøb mv. ................................................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser .......................... - -0,7 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 10,3 - 10,3
Overført overskud .............................................................. 423,0 - 423,0
Egenkapital i alt ................................................................. 433,3 - 433,3

Langfristet gæld primo ...................................................... 65,5 - 65,5
+ anskaffelser .................................................................... 9,0 - 9,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 12,0 - 12,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 18,0 - 18,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 68,5 - 68,5
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Låneramme ........................................................................ 154,7 -3,0 151,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 44,3 - 45,2

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,0 -1,5 1,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. finansiering til del
2 af undersøgelse af salafisme og salafistisk jihadis-
me i Danmark .............................................................. - -1,2 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. kampagne om ne-
gativ social kontrol ...................................................... - -0,3 -

14.11.03. Understøttelse af udsendelse mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 14,1 -5,3 8,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,3 -

2. Aktstykker  
Mindrebevilling jf. akt. 94 af 17. december 2020
vedr. ændring af rammerne for børn på Udrejsecen-
ter Avnstrup ................................................................. - -13,8 -
Mindrebevilling jf. akt. 93 af 10. december 2020
vedr. etablering af en opsøgende enhed i Hjemrej-

 sestyrelsen .................................................................... - -3,0 -
Mindrebevilling jf. akt. 92 af 10. december 2020
vedr. Damaskus-projektet ............................................ - -5,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedr. finansiering af udgifter forbundet med

 hjemrejseinitiativer ....................................................... - 16,7 -
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14.11.75. Administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2,0 -2,0 -
Udgift ................................................................................. 2,0 -2,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -1,4 -2,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. administrationsud-
gifter for satspuljeprojekter ......................................... -1,4 -2,0 -

14.11.77. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale serviceudgifter

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -5,1 5,1 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve vedr. kommunale serviceud-

 gifter ............................................................................. - 5,1 -

14.11.78. Reserver og budgetregulering vedrørende kommunale indkomstover-
førsler

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 46,2 -46,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -46,2 -

1. Ny lovgivning  
Merbevilling jf. lov nr. 971 af 26. juni 2020 om
ændring af lov om danskuddannelse til voksne ud-

 lændinge ....................................................................... - 93,1 -
Merbevilling jf. lov nr. 473 af 22. april 2020 om
forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timers-
reglen, forlængelse af perioder, der ses bort fra ved
forbrug af arbejdsløshedsdagpenge mv. ...................... - 5,1 -

2. Aktstykker  
Merbevilling jf. akt. 233 af 25. juni 2020 vedr. sta-
tens bloktilskud til kommunerne ................................. - 3,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Nulstilling af reserve vedr. kommunale indkomsto-
 verførsler ...................................................................... - -144,4 -

Nulstilling af reserve vedr. kommunale indkomsto-
 verførsler ...................................................................... - -3,1 -

14.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 27,4 -27,4 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -27,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel til § 11.31.03. Direktoratet for Kriminal-
forsorgen til finansiering af udgifter, jf. Aftale om
strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og
kriminelle udlændinge af juni 2016 ............................ - -2,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. monitoreringspuljen ............................................ - -6,7 -
Overførsel til § 14.11.01. Departementet vedr. un-
derstøttelse af monitorering på asylområdet ............... - -1,1 -
Overførsel til § 14.19.10. It-understøttelse af udlæn-
dingesagskæden vedr. udvikling af biometriløsning .. - -3,7 -
Overførsel til § 14.11.01. Departementet vedr. un-
derstøttelse af departementets opgaver ....................... - -2,4 -
Overførsel til § 14.11.01. Departementet vedr. un-
derstøttelse af monitorering mv. på asylområdet ....... - -2,4 -
Overførsel til § 14.11.03. Understøttelse af udsen-
delse mv. vedr. finansiering af udgifter forbundet
med hjemrejseinitiativer .............................................. - -16,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser .......................... - 8,4 -

14.19. Øvrige fællesudgifter

14.19.02. Flygtningenævnet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 44,2 -0,7 43,5
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 44,2 -0,7 43,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,7 -
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9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser .......................... - -0,7 -

14.19.10. It-understøttelse af udlændingesagskæden (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 95,1 2,4 97,5
Indtægt ............................................................................... 28,7 - 28,7
Udgift ................................................................................. 123,8 2,4 126,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 3,0 2,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel som følge af kongelig resolution af 10.
september 2019 om overførsel af opgaver fra Ju-
stitsministeriet til Udlændinge- og Integrationsmini-
steriet ............................................................................ 0,6 0,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedr. udvikling af biometriløsning ................... 2,4 3,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser .......................... - -2,1 -
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International Rekruttering og Integration

14.21. Fællesudgifter

14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 65,0 19,6 84,6
Indtægt ............................................................................... 87,0 - 87,0
Udgift ................................................................................. 152,0 19,6 171,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 14,8 19,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.69.01. Tilskud vedrørende ind-
vandrere og flygtninge vedr. leder- og praktikernet-
værk om integration og opløsning af religiøse ægte-
skaber ........................................................................... 0,7 0,8 -
Overførsel fra § 14.62.10. Integration gennem be-
skæftigelse vedr. vedr. integrations- og beskæftigel-
sesambassadører ........................................................... 1,7 2,3 -
Overførsel fra § 14.62.10. Integration gennem be-
skæftigelse vedr. kvindeprojektet ................................ 2,7 3,3 -
Overførsel fra § 14.69.03. Formidling af viden
vedr. Dialogkorpset og partnerskaber mod negativ
social kontrol ................................................................ 0,8 1,0 -
Overførsel fra § 14.69.04. Opkvalificering af kom-
muner mv. vedr. rejsehold og kompetenceudvikling
af fagpersonale ............................................................. 1,8 2,3 -
Overførsel fra § 14.69.07. Styrket informationsinds-
ats i forhold til repatrieringsordningen vedr. styrkel-
se af repatrieringsordningen ........................................ 0,7 1,0 -
Overførsel fra § 14.69.07. Styrket informationsinds-
ats i forhold til repatrieringsordningen vedr. repatri-
eringskoordinatorerne .................................................. 1,7 2,3 -
Overførsel fra § 14.69.08. Styrket indsats til unge,
der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorli-
ge æresrelaterede konflikter vedr. sikkerhedskonsu-
lenter ............................................................................. 0,3 0,4 -
Overførsel fra 14.69.16. Forebyggelse af rekrutte-
ring af børn og unge til bandekriminalitet vedr.
Bande-taskforce ............................................................ 1,6 2,5 -
Overførsel fra § 14.69.03. Formidling af viden
vedr. systematisk videns- og dokumentionsindsats
metodeudvikling ........................................................... 0,2 0,2 -
Overførsel fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. overdragelse af sager vedr. udtalelser til an-
klagemyndigheden (EU-sager) .................................... 0,5 0,6 -
Overførsel fra § 14.11.75. vedr. administrationsud-
gifter for satspuljeprojekter ......................................... 1,4 2,0 -
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Overførsel fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. udlændingeekspeditioner .................................... 0,7 0,7 -
Overførsel fra § 14.11.02. Evaluering, analyse og
styrkelse af integrationsområdet mv. vedr. kampag-
ne om negativ social kontrol ....................................... - 0,3 -
Overførsel fra § 14.11.02. Evaluering, analyse og
styrkelse af integrationsområdet vedr. finansiering
til del 2 af undersøgelse af salafisme og salafistisk
jihadisme i Danmark .................................................... - 1,2 -
Overførsel til § 14.21.04. Nationalt Center for Fore-
byggelse af Ekstremisme vedr. finansiering til del 2
af undersøgelse af salafisme og salafistisk jihadis-
me i Danmark .............................................................. - -1,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Dispositionsbegrænsning vedr. effektivisering af
indkøb mv. ................................................................... - -0,1 -

14.21.04. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (tekstanm. 101)
 (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 9,5 1,2 10,7
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 9,5 1,2 10,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.21.01. Styrelsen for Internatio-
nal Rekruttering og Integration vedr. finansiering til
del 2 af undersøgelse af salafisme og salafistisk ji-
hadisme i Danmark ...................................................... - 1,2 -



274 § 14.3.

Udlændinge

14.31. Fællesudgifter

14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 332,1 17,7 349,8
Indtægt ............................................................................... 63,6 - 63,6
Udgift ................................................................................. 395,7 17,7 413,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 11,7 17,7 -

2. Aktstykker  
Merbevilling jf. akt. 92 af 10. december 2020 vedr.
Damaskus-projektet ...................................................... 4,0 5,2 -
Merbevilling jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 vedr.
ordning for besætningsskift på det maritime område . 1,2 1,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel som følge af kongelig resolution af 10.
september 2019 om overførsel af opgaver fra Ju-
stitsministeriet til Udlændinge- og Integrationsmini-
steriet ............................................................................ 6,1 8,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.32.03. Øvrige initiativer på ind-
kvarteringsområdet vedr. finansiering af viceværter
på Udrejsecenter Sjælsmark ........................................ - 1,1 -
Overførsel fra § 14.32.01. Drift og tilpasning af
indkvarteringssystemet vedr. finansiering af vice-
værter på Sandholm ..................................................... - 1,1 -
Overførsel fra § 14.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedr. monitoreringspuljen ................................. 5,1 6,7 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. overdragelse af
sager vedr. udtalelser til anklagemyndigheden (EU-
sager) ............................................................................ -0,5 -0,6 -
Overførsel til § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen vedr.
etablering af Hjemrejsestyrelsen ................................. -3,5 -4,2 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. udlændingeekspe-
ditioner ......................................................................... -0,7 -0,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Dispositionsbegrænsning vedr. effektivisering af
indkøb mv. ................................................................... - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser .......................... - -0,5 -
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14.31.04. Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 19,3 1,5 20,8
Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,5 -

2. Aktstykker  
Merbevilling jf. akt. 93 af 10. december 2020 vedr.
etablering af en opsøgende enhed i Hjemrejsestyrel-

 sen ................................................................................ - 1,5 -

14.32. Indkvartering og underhold af asylansøgere mv.

14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 5) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 321,0 14,9 335,9
Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5
Udgift ................................................................................. 321,5 14,9 336,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 14,9 -

2. Aktstykker  
Merbevilling jf. akt. 94 af 17. december 2020 vedr.
ændring af rammerne for børn på Udrejsecenter

 Avnstrup ....................................................................... - 15,5 -
Mindrebevilling jf. akt. 83 af 10. december 2020
vedr. særlige social- og sundhedsydelser .................... - -10,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.32.03. Øvrige initiativer på ind-
kvarteringsområdet vedr. finansiering af renter og
afskrivninger vedr. Udrejsecenter Sjælsmark ............. - 11,0 -
Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. finansiering af viceværter på Sandholm ............ - -1,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser .......................... - -0,3 -
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14.32.02. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 5, 8 og 9)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 325,2 20,7 345,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 20,7 -

2. Aktstykker  
Merbevilling jf. akt. 94 af 17. december 2020 vedr.
ændring af rammerne for børn på Udrejsecenter

 Avnstrup ....................................................................... - 10,5 -
Merbevilling jf. akt. 83 af 10. december 2020 ved-
rørende særlige social- og sundhedsydelser ................ - 10,2 -

14.32.03. Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 131,4 -17,1 114,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -17,1 -

2. Aktstykker  
Mindrebevilling jf. akt. 93 af 10. december 2020
vedr. etablering af en opsøgende enhed i Hjemrej-

 sestyrelsen .................................................................... - -5,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.32.01. Drift og tilpasning af ind-
kvarteringssystemet vedr. finansiering af renter og
afskrivninger vedr. Udrejsecenter Sjælsmark ............. - -11,0 -
Overførsel til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. finansiering af viceværter på Udrejsecenter

 Sjælsmark ..................................................................... - -1,1 -
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Hjemrejse og kontrol

14.41. Fællesudgifter

14.41.01. Hjemrejsestyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... - 41,7 41,7
Udgift ................................................................................. - 41,7 41,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 31,8 41,7 -

2. Aktstykker  
Merbevilling jf. akt. 93 af 10. december 2020 vedr.
etablering af en opsøgende enhed i Hjemrejsestyrel-
sen ................................................................................ 4,3 6,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel som følge af kongelig resolution af 10.
september 2019 om overførsel af opgaver fra Ju-
stitsministeriet til Udlændinge- og Integrationsmini-
steriet ............................................................................ 24,0 31,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
vedr. etablering af Hjemrejsestyrelsen ........................ 3,5 4,2 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ - 3,4 3,4
Egenkapital i alt ................................................................. - 3,4 3,4

Samlet gæld ultimo ........................................................... - - -

Låneramme ........................................................................ - 3,0 3,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -



278 § 14.6.

Initiativer vedrørende integration mv.

14.62. Indsatser vedrørende integration på arbejdsmarkedet mv.

14.62.10. Integration gennem beskæftigelse (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 44,8 -7,7 37,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -7,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. integrations- og

 beskæftigelsesambassadører ........................................ - -2,3 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. kvindeprojektet ..... - -3,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser .......................... - -1,1 -
Udmøntning af konsulentbesparelser .......................... - -1,0 -

14.69. Øvrige integrationsinitiativer mv.

14.69.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 5 og 101) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,3 -2,8 2,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. leder- og prakti-
kernetværk om integration og opløsning af religiøse

 ægteskaber .................................................................... - -0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser .......................... - -2,0 -
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14.69.03. Formidling af viden (tekstanm. 5 og 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7,5 -1,2 6,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. Dialogkorpset og
partnerskaber mod negativ social kontrol ................... - -1,0 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. systematisk vi-
dens- og dokumentionsindsats metodeudvikling ........ - -0,2 -

14.69.04. Opkvalificering af kommuner mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,9 -2,3 4,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. rejsehold og kom-
petenceudvikling af fagpersonale ................................ - -2,3 -

14.69.07. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,2 -3,3 11,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. styrkelse af repa-

 trieringsindsatsen .......................................................... - -1,0 -
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. repatrieringskoor-

 dinatorerne .................................................................... - -2,3 -
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14.69.08. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre al-
vorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,5 -0,4 3,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. sikkerhedskonsu-

 lenter ............................................................................. - -0,4 -

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,6 -2,5 4,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 14.21.01. Styrelsen for International
Rekruttering og Integration vedr. Bande-taskforce .... - -2,5 -
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Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv.

14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program (Lov-
bunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 418,4 0,3 418,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

1. Ny lovgivning  
Merbevilling jf. lov nr. 473 af 22. april 2020 om
forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timers-
reglen, forlængelse af perioder, der ses bort fra ved
forbrug af arbejdsløshedsdagpenge mv. ...................... - 0,2 -
Merbevilling jf. lov nr. 959 af 26. juni om yderlige-
re forlængelse af 12-månedersperioden i 225-ti-
mersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i
forbindelse med COVID-19 ........................................ - 0,1 -

14.71.12. Forsørgelsesydelse for øvrige (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 126,7 1,6 128,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,6 -

1. Ny lovgivning  
Merbevilling jf. lov nr. 473 af 22. april 2020 om
forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timers-
reglen, forlængelse af perioder, der ses bort fra ved
forbrug af arbejdsløshedsdagpenge mv. ...................... - 1,2 -
Merbevilling jf. lov nr. 959 af 26. juni om yderlige-
re forlængelse af 12-månedersperioden i 225-ti-
mersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i
forbindelse med COVID-19 ........................................ - 0,3 -
Merbevilling jf. lov nr. 1642 af 19. november 2020
om forlængelse af dagpengeperioden og retten til
sygedagpenge, genindførelse af forlængelse af 12-
månedersperioden i 225-timersreglen mv. .................. - 0,1 -
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§ 15. Social- og Indenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 194,9 194,9 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... -11,3 -11,3 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 11.837,5 11.521,4 -316,1

Fællesudgifter ........................................................................................... 163,2 -
15.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 163,4 -
15.12. Familieretshuset .............................................................................. -0,2 -

Børn og unge ............................................................................................. -2,0 -
15.26. Udsatte børn og unge ..................................................................... -2,0 -

Borgere med handicap ............................................................................. -20,7 -
15.64. Borgere med handicap .................................................................... -20,7 -

Udsatte voksne og civilsamfund ............................................................. -8,8 -
15.71. Civilsamfund ................................................................................... -7,4 -
15.72. Forsorgshjem ................................................................................... 2,5 -
15.75. Udsatte voksne ................................................................................ -3,9 -

Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... 11.573,3 -316,1
15.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... 11.573,3 -316,1

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1,6 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 11.703,4 -316,1
Aktivitet i alt .............................................................................................. 11.705,0 -316,1
Bevilling i alt ............................................................................................. 11.705,0 -316,1
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 100, 111 og 113) (Driftsbev.) B 194,3 -

 TB 14,4 -
07. Den Sociale Investeringsfond (Reservationsbev.) ...........B - -

 TB 5,0 -
18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.) ............B 267,6 -

 TB - -
21. Ankestyrelsen (Driftsbev.) ...............................................B 299,9 -

 TB -0,6 -
26. CPR-administration (Statsvirksomhed) ............................B 17,5 -

 TB -1,1 -
30. Socialstyrelsen (Driftsbev.) ..............................................B 259,9 -

 TB -5,9 -
40. Tiltag som følge af COVID-19 (tekstanm. 112)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 190,1 -

43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem
(Lovbunden) ......................................................................B - -

 TB 7,4 -
74. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 ........B - -

 TB 2,3 -
79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 48,2 -

 TB -48,2 -

15.12. Familieretshuset
01. Familieretshuset (Driftsbev.) ............................................B 392,8 -

 TB -0,2 -

Børn og unge

15.26. Udsatte børn og unge
01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekst-

anm. 111) (Reservationsbev.) ..........................................B - -
 TB -0,4 -

02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv ind-
sats (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ..........................B - -

 TB -0,5 -
03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111)

(Reservationsbev.) ............................................................B 71,0 -
 TB -2,5 -

09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepoli-
tiske område (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ..B 5,0 -

 TB 5,7 -
17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af jule-

hjælp (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.) ..............B 5,0 -
 TB 3,4 -
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19. Støtte til ungekrisecentre (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.) ............................................................B 3,2 -

 TB -3,0 -
26. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland (tekstanm.

118) (Reservationsbev.) ...................................................B 20,0 -
 TB - -

56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................B 15,6 -

 TB -5,0 -
59. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden) ........................B 23,1 -

 TB 0,3 -

Borgere med handicap

15.64. Borgere med handicap
04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappe-

de (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ............................B 20,2 -
 TB -10,0 -

07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede
børn, unge og deres forældre (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ............................................................B 12,8 -

 TB -2,5 -
52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)

(Reservationsbev.) ............................................................B 1,0 -
 TB -2,5 -

54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekst-
anm. 111) (Reservationsbev.) ..........................................B - -

 TB -2,9 -
56. Evaluering af det specialiserede socialområde (tekst-

anm. 115) (Reservationsbev.) ..........................................B - -
 TB 3,3 -

59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne (tekstanm. 114)
(Lovbunden) ......................................................................B 885,7 -

 TB -11,3 -
66. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.) ............................B 5,8 -

 TB 5,2 -

Udsatte voksne og civilsamfund

15.71. Civilsamfund
08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................B 25,0 -
 TB -2,6 -

66. Frivilligrådet (Driftsbev.) .................................................B 5,8 -
 TB -5,2 -

73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund
(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................B 9,5 -

 TB 0,4 -
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15.72. Forsorgshjem
01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.

(Lovbunden) ......................................................................B 765,3 -
 TB 2,5 -

15.75. Udsatte voksne
06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investe-

ringsprogram på voksenområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ............................................................B 63,7 -

 TB -11,5 -
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111)

(Reservationsbev.) ............................................................B 5,7 -
 TB 5,0 -

32. Kvindekrisecentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.) ...B 55,0 -
 TB 0,9 -

36. Pulje til støtte til voldtægtsofre (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.) ............................................................B 0,5 -

 TB -0,5 -
73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne

(tekstanm. 111) (Reservationsbev.) .................................B 94,6 -
 TB 2,2 -

Tilskud til kommuner mv.

15.91. Tilskud til kommuner
03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 119, 120, 121,

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 136, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179 og 180) (Lovbunden) ........................................B 101.012,3 -

 TB 1.374,0 -
11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135,

136, 137, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163 og 164) (Lovbunden) ...............B 63.649,4 814,4

 TB 3.804,0 -316,1
12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 132, 135, 138,

139, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 149 og 189)
(Lovbunden) ......................................................................B 10.117,9 -

 TB 174,7 -
13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden) ......B 10.256,8 -

 TB 6.168,7 -
31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbe-

fordring til og fra visse øer (tekstanm. 190 og 192)
(Reservationsbev.) ............................................................B 98,0 -

 TB 49,8 -
35. Kompensation af kommuners omkostninger ifm. fær-

ger grundet COVID-19 (tekstanm. 191)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 2,1 -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 112. ad 15.11.40.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges 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. Social-
og indenrigsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om
tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet.

Nr. 113. ad 15.11.01.
Social- og indenrigsministeren kan yde et tilskud til KL på 1 mio. kr. til brug for en kam-

pagne for at understøtte valgdeltagelsen ved kommunal- og regionalvalget i 2021.
Stk. 2. Social- og indenrigsministeren kan yde et tilskud til KL på 250.000 kr. til brug for

medfinansiering af undersøgelser af valgdeltagelsen ved kommunal- og regionalvalget i 2021.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan kræve de nævnte tilskud tilbagebetalt helt eller

delvis af KL, i det omfang den i stk. 1 nævnte kampagne og de i stk. 2 nævnte undersøgelser ikke
gennemføres.

Nr. 115. ad 15.64.56.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevillin-

gen, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling
af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, medde-
lelse om tilskud, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Ministeren kan henlægge administrationen af tilskud til Socialstyrelsen.

Nr. 118. ad 15.26.26.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling,

herunder vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,
revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Social- og indenrigsministeren be-
myndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud og genanvendelse
af tilbagebetalte tilskud.

Stk. 2. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet.

Nr. 119. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,1 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud

fra § 15.11.26. CPR-administrationen til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

Nr. 120. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,7 mio. kr. i 2020 fra det reginale bloktilskud

til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til fore-
byggelse af vold på botilbud til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150
særlige pladser i psykiatrien.

Nr. 121. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 360,0 mio. kr. i 2020 til det reginale bloktilskud

fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet
løft af drift.
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Nr. 122. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 150,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til en styrket kapacitet i psykiatrien, målrettet
løft af anlæg.

Nr. 123. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 90,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven 2020 til styrkelse af kapaciteten og forbedring af nor-
meringerne i retspsykiatrien.

Nr. 124. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 300,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven for 2020 til 1.000 flere sygeplejersker.

Nr. 125. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud

fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet
for 2020-2023 til specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.

Nr. 126. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 45,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud

fra § 35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunal bloktilskuds mv. til finansiering af
fortolkningsændring i forhold til reglerne for finansiering af sonderemedier.

Nr. 127. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,3 mio. kr. i 2020 fra det regionale bloktilskud

til § 16.35.01.10. Driftsbudget til regional medfinansiering af styrket overvågning af infektioner
og smitsomme sygdomme.

Nr. 128. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 53,5 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud

fra § 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger til en styrket indsats på hospita-
lernes fødeafdelinger.

Nr. 129. ad 15.91.03.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 922,0 mio. kr. i 2020 til det regionale bloktilskud

til kompensation for de lokalt afholdte regionale udgifter til håndtering af COVID-19. Beløbet
kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

Nr. 130. ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 6,3 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktilskud

fra § 15.11.26. CPR-administration til efterregulering af uforbrugte midler ift. Datafordeleren.

Nr. 131. ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 1,8 mio. kr. i 2020 fra det kommunale bloktil-

skud til § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til
forebyggelse af vold på botilbud til efterregulering af den statslige finansiering af driften af 150
særlige pladser i psykiatrien.
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Nr. 132. ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 15,0 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktil-

skud fra § 16.11.79.25. Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsom-
rådet for 2020-2023 til udbredelse af faste læger på plejecentre.

Nr. 133. ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 17,1 mio. kr. i 2020 til det kommunale bloktil-

skud fra § 20.29.15.10. Sprogprøver mv. til omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske
sprogprøver.

Nr. 134. ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at opskrive det kommunale bloktilskud med 1.210,0 mio.

kr. i 2020 til kompensation for de lokalt afholdte kommunale udgifter til håndtering af COVID-
19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

Nr. 135. ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at reducere det kommunale bloktilskud med 9,1 mio. kr. i

2020 til nedskrivning af kommunernes likviditet som følge af DUT-sag vedr. Lov nr. 1716 af 27.
december 2016 om ændring af de gymnasiale uddannelser.

Nr. 136. ad 15.91.11.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 140,0 mio. kr. i 2020 til det kommunale blok-

tilskud til kompensation for de lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler i forbindelse
med håndteringen af COVID-19. Beløbet kommer ekstraordinært til udbetaling den 1. september
2020.

Nr. 137. ad 15.91.11.
Uanset bestemmelserne i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne,

jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 28. oktober 2019, om afregningen af midtvejsreguleringen af
beskæftigelsestilskuddet i oktober, november og december i tilskudsåret bemyndiges social- og
indenrigsministeren til ekstraordinært at udbetale midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet
5.503,5 mio. kr. den 1. september 2020.

Nr. 138. ad 15.91.12.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud 100,0 mio. kr. i

2020 til kommunerne til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt. Tilskuddet for-
deles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Beløbet kommer
ekstraordinært til udbetaling den 1. september 2020.

Nr. 189. ad 15.91.12.78.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 20,0 mio. kr. i 2020 til

kommunerne med henblik på, at der kan ydes støtte til, at beboere på socialpsykiatriske botilbud
og andre botilbud kan tage på dagsture og andre udendørs sociale aktiviteter. Tilskuddet fordeles
efter den enkelte kommunes andel af indbyggertallet pr. 1. januar 2020, der anvendes ved midt-
vejsreguleringen af statstilskuddet for 2020 efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud
til kommuner.

Nr. 190. ad 15.91.31.21.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at yde tilskud til nedsættelse af færgetakster

for biler, cykler, passagerer mv. i august og september 2020 til kommuner omfattet af § 21 b i
lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
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Stk. 2. Tilskuddet udgør 50 mio. kr. og fordeles efter samme fordelingsnøgle, som anvendes
ved fordelingen af tilskud efter § 21 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner.

Stk. 3. Kommunerne disponerer frit anvendelsen af de tildelte midler, jf. stk. 1, inden for
perioden august til september, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. De tildelte midler skal anvendes således, at det sikres, at biler med handicapparke-
ringskort i august og september opnår gratis overfart med de omfattede færger.

Stk. 5. Kommunerne skal afgive en redegørelse for anvendelsen af tilskudsmidlerne i over-
ensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster
for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer. Redegørelsen skal foreligge senest 1. december
2020.

Stk. 6. Uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Udbetalte tilskud kan
endvidere kræves tilbagebetalt i det omfang, at pengene ikke måtte være anvendt til formålet.
Tilskud, som tilbagebetales, tilfalder statskassen.

Nr. 191. ad 15.91.35.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 2,1 mio. kr. i 2020 til

Kalundborg, Slagelse, Aabenraa, Ærø og Sønderborg Kommuner til færgedrift med henblik på,
at kommunerne kompenseres for de merudgifter, som COVID-19 har medført for disse kommu-
ner. Endvidere bemyndiges social- og indenrigsministeren til at træffe beslutning om ydelse af
tilskud og om meddelelse om tilskud.

Stk. 2. Tilskud fordeles på grundlag af en opgørelse over merudgifter, som de i stk. 1 nævnte
kommuner har udarbejdet.

Nr. 192. ad 15.91.31.
Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at yde kompensation til kommuner for af-

giftsmæssige konsekvenser som følge af, at et tilskud efter akt. 245 af 23. juni 2020 til nedsættelse
af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer i august og september 2020 er om-
fattet af momslovens anvendelsesområde, til kommuner omfattet af § 21 b i lov om kommunal
udligning og generelle tilskud til kommuner.

Stk. 2. Kompensationen for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud efter akt.
245 af 23. juni 2020 er omfattet af momslovens anvendelsesområde, fastsættes efter §§ 12 og 13
i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 22. november 2019 om nedsættelse
af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer.
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Indledning

Social- og Indenrigsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020 indeholder nettomerudgifter på i alt 194,9 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold
til bevillingerne på finansloven for 2020, heraf udgør 183,8 mio. kr. ekstraordinære udgifter som
følge af COVID-19 (kategori 3). Der er optaget nettomindreudgifter på 11,3 mio. kr. under del-
loftet for indkomstoverførsler, mens der er optaget 316,1 mio. kr. i mindreindtægter og 11.521,4
mio. kr. i merudgifter uden for loft, heraf udgør 2.702,8 mio. kr. ekstraordinære nettoudgifter som
følge af COVID-19 (kategori 3). Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020
kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 3.969,6 194,9 4.164,5
 Udgifter ............................................................................ 4.619,1 194,9 4.814,0
 Indtægter .......................................................................... 649,5 - 649,5
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 1.277,4 -11,3 1.266,1
 Udgifter ............................................................................ 1.277,4 -11,3 1.266,1
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 213.104,7 11.837,5 224.942,2
 Udgifter ............................................................................ 214.148,5 11.521,4 225.669,9
 Indtægter .......................................................................... 1.043,8 -316,1 727,7
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 4,9 194,9 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - -0,1 -
2. Aktstykker .................................................................... 2,6 10,4 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 0,3 183,8 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - 5,0 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,9 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 7,4 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 2,0 -10,7 -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
TB i alt .............................................................................. - -11,3 -
2. Aktstykker .................................................................... - -11,3 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 11.521,4 -316,1
2. Aktstykker .................................................................... - 9.134,7 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 2.386,7 -316,1

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der afgives på Social- og Indenrigsministeriets område i alt 0,1 mio. kr. som følge af ny

lovgivning i 2020:
Der optages 0,2 mio. kr. på § 15.11.21. Ankestyrelsen, jf. lov nr. 136 af 25. februar 2020

om ændring af lov om social service og lov nr. 137 af 25. februar 2020 om ændring af lov om
social service.

Der afgives 0,6 mio. kr. på § 15.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. lov nr. 136 af 25.
februar 2020 om ændring af lov om social service og lov nr. 137 af 25. februar 2020 om ændring
af lov om social service.
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Der optages 0,3 mio. kr. på § 15.26.59. Udgifter til advokatbistand, jf. lov nr. 136 af 25. fe-
bruar 2020 om ændring af lov om social service og lov nr. 137 af 25. februar 2020 om ændring
af lov om social service.

ad 2. Aktstykker
Der modtages på Social- og Indenrigsministeriets område i alt 9.133,8 mio. kr. som følge af

aktstykker tiltrådt af Finansudvalget i 2020:
Akt. 91 af 30. januar 2020 vedrørende styrket lederudvikling i staten samt en række initiativer

til at styrke kompetencer og ledelse i den offentlige sektor.
Akt. 118 af 27. marts 2020 vedrørende akut udvidelse af kapaciteten på kvindekrisecentre,

der oplever kapacitetsudfordringer under COVID-19.
Akt. 128 af 2. april 2020 vedrørende økonomisk kompensation til civilsamfundsorganisatio-

ner sfa. aflyste arrangementer samt tilskud til organisationer med tilbud målrettet hjemløse.
Akt. 132 af 2. april 2020 vedrørende tilskud til en række organisationer målrettet udsatte børn

sfa. kapacitetsudfordringer under COVID-19.
Akt. 161 af 20. maj 2020 vedrørende udmøntning af reserven til videreførelse af tidligere

satspuljeprojekter.
Akt. 164 af 14. maj 2020 vedrørende tilskud til facilitering af tre partnerskaber om tryghed

og trivsel ved genåbning samt direkte tilskud til to organisationer (Udviklingshæmmedes Lands-
forbund og Dansk Blindesamfund).

Akt. 205 af 11. juni 2020 vedrørende opsøgende og udgående indsatser samt sommerferielejre
for udsatte børn og unge.

Akt. 217 af 18. juni 2020 vedrørende udmøntning af initiativet "Styrket indsats i PPR", jf.
kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning.

Akt. 233 af 25. juni 2020 vedrørende statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2021.
Akt. 244 af 23. juni 2020 vedrørende initiativ om indsatser for +65-årige som følge af CO-

VID-19, herunder tilskud til kommunerne til gratis dagsture til plejehjemsbeboere.
Akt. 245 af 23. juni 2020 vedrørende Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020.
Akt. 273 af 27. august 2020 vedrørende sundhedsplejesker som vaccinationsambassadører i

forbindelse med deres kontakt til familierne.
Akt. 274 af 27. august 2020 vedrørende forbedret datagrundlag på socialområdet og Den

Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).
Akt. 286 af 17. september 2020 vedrørende udmøntning af midler til psykologhjælp til

kvinder, der får ophold på krisecentre samt etablering af pladser på kvindekrisecentre.
Akt. 298 af 1. oktober 2020 vedrørende evaluering af det specialiserede socialområde, mhp.

at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgaveforde-
ling mellem kommuner og regioner.

Akt. 42 af 12. november 2020 vedrørende bekæmpelse af ensomhed som følge af anden bølge
af COVID-19.

Akt. 48 af 26. november 2020 vedrørende understøttelse samt undersøgelse af valgdeltagelsen
ved kommunal- og regionvalg 2021.

Akt. 49 af 26. november 2020 vedrørende tilskud til Grønlands Selvstyre målrettet hjælp til
udsatte børn og unge i Grønland.

Akt. 108 af 10. december 2020 vedrørende bekæmpelse af ensomhed bredt i de syv berørte
nordjyske kommuner som følge af nedlukning.

Akt. 118 af 17. december 2020 vedrørende tilskud til udvalgte civilsamfundsorganisationer
mhp. at overnatning på nødherberger for hjemløse udvides og forlænges.

Akt. 136 af 17. december 2020 vedrørende akut udvidelse af kapaciteten på kvindekrisecentre
og Mandecentret som følge af COVID-19.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der modtages på Social- og Indenrigsministeriets område 2.886,6 mio. kr. som følge af eks-

traordinære nettomerudgifter som følge af COVID-19 i 2020:
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Akt. 168 af 14. maj 2020 vedrørende ansøgningspulje til afholdelse af ferielejre, endagsud-
flugter, musik- og kulturarrangementer som følge af COVID-19.

Akt. 169 af 14. maj 2020 vedrørende udmøntning af en række initiativer på socialområdet
som led i Aftale om initiativer til sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19.

Akt. 179 af 20. maj 2020 vedrørende udvidelse af de midlertidige kompensationsordninger
vedrørende lønudgifter til fyringstruede medarbejdere og faste omkostninger i 2020 som følge
af COVID-19.

Akt. 233 af 25. juni 2020 vedrørende statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2021,
heraf kompensation for lokalt afholdte kommunale udgifter til håndteringen af COVID-19.

Akt. 245 af 23. juni 2020 vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster som led i Aftale
om sommerpakken af 19. juni 2020.

Akt. 258 af 25. juni 2020 vedrørende forlængelse af eksisterende midlertidige kompensa-
tionsordninger.

Akt. 273 af 27. august 2020 vedrørende tilskud til kommunerne til særlige åbningstider for
lokale fritidsaktiviteter i forbindelse med COVID-19.

Akt. 318 af 24. september 2020 vedrørende udmøntning af kompensationspulje til under-
støttelse af civilsamfundet.

Akt. 128 af 17. december 2020 vedrørende momskompensation til kommuner for øget af-
giftsbelastning ifm. særtilskuddet i Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020 samt tilskud mål-
rettet kommuner med ekstra omkostninger ifm. færger grundet COVID-19.

Akt. 134 af 17. december 2020 vedrørende genåbning af og udbetaling af kompensation fra
de generelle kompensationsordninger.

Lov nr. 2052 af 19. december 2020 om ændring af lov om kommunal indkomstskat og lov
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. omvalg af selvbudgettering for
kommuner.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der modtages på Social- og Indenrigsministeriets område 5,0 mio. kr. fra andre ministerom-

råder:
Der ressortoverføres sekretariatsbetjening af Den Sociale Investeringsfond på 5,0 mio. kr.

til § 15.11.07. Den Sociale Investeringsfond fra § 07.11.03. Den Sociale Investeringsfond.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der optages på Social- og Indenrigsministeriets område en række udgiftsneutrale bevillings-

flytninger mellem hovedkonti:
Der overføres 2,0 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.11.01. De-

partementet vedrørende midler til regelforenkling (databekendtgørelse).
Der overføres 1,9 mio. kr. fra § 15.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.11.01. De-

partementet ifm. finansiering af aktiviteter vedrørende statistik mv.
Der overføres 5,2 mio. kr. fra § 15.71.66. Frivilligrådet til § 15.64.66. Det Centrale Handi-

capråd vedrørende generelle fællesudgifter samt lønsum til Fællessekretariatet for Det Centrale
Handicapråd og Frivilligrådet.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Social- og Indenrigsministeriets område en dispositionsbegrænsning på i

alt 0,9 mio. kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2020 af 7. december 2020.

ad 8. Direkte efterbevilling
Der optages på Social- og Indenrigsministeriets område 7,4 mio. kr. i udgifter som direkte

efterbevilling:
Der modtages på § 15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem en udgift

på 7,4 mio. kr. som modbevægelse til udgift fra kommunernes berigtigelser af refusion.
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ad 9. Andre bevillingsforslag
Der afgives på Social- og Indenrigsministeriets område 10,7 mio. kr. som andre bevillings-

forslag:
Der afgives henholdsvis på § 15.11.01 Departementet 1,7 mio. kr., på § 15.11.18. Danmarks

Statistik 0,4 mio. kr., på § 15.11.21. Ankestyrelsen 0,6 mio. kr., på § 15.11.26. CPR-administra-
tionen 1,1 mio. kr., på § 15.11.30. Socialstyrelsen 5,8 mio. kr. og på § 15.12.01. Familieretshuset
0,7 mio. kr. ifm. udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af konsulentydelser. Tilsvarende
tilføres på § 15.11.79. Reserver og Budgetregulering 10,3 mio. kr., ifm. udmøntning af budget-
regulering vedrørende køb af konsulentydelser.

Der afgives på § 15.11.79. Reserver og Budgetregulering 12,8 mio. kr. som følge af nulstil-
ling af § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

Der overføres i alt 1,4 mio. kr. fra § 15.11.30. Socialstyrelsen til § 15.26.09. Rammebeløb
til projekter på det børne- og familiepolitiske område og § 07.18.19.40. Landsdækkende frivillige
organisationer vedrørende udmøntning af tilskudsmidler, jf. BV 3.3.2.

Der overføres henholdsvis 0,4 mio. kr. på § 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn
og unge samt 0,5 mio. kr. på § 15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats
vedrørende udmøntning af tilskudsmidler til § 15.26.17.10. Støtte til landsdækkende, frivillige
organisationer, jf. BV 3.3.2.

Der overføres fra § 15.75.36. Pulje til støtte til voldtægtsofre 0,5 mio. kr. til § 24.11.01.
Departementet vedrørende tilskud til Lev Uden Vold, jf. BV. 3.3.2.

Der gives på § 15.64.04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede hjemmel
til udmøntning af 1,5 mio. kr. til Dansk Blindesamfund, jf. BV 3.3.2.

Der gives hjemmel til forhøjelse af den regulerede egenkapital på 8,0 mio. kr. på § 15.11.21.
Ankestyrelsen vedr. det gebyrfinansierede område, jf. BV 3.3.2.

Der optages BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.11.40. Tiltag som følge af
COVID-19, jf. BV 3.3.2.

Der overføres 0,6 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til §
15.11.18. Danmarks Statistik til at dække etableringsomkostninger for den tekniske dataløsning,
der skal understøtte Tidlig Pension, jf. BV 3.3.2.

Der overføres 2,0 mio. kr. ifm. udviklingsopgaver vedrørende tilbudsportalen fra §
07.11.02.60. Tværoffentligt effektiviseringssamarbejde til § 15.11.01. Departementet, jf. BV
3.3.2.

Der overføres 0,7 mio. kr. fra § 11.11.79. Reserver og budgetregulering til § 15.12.01. Fa-
milieretshuset ifm. oplysningsindsatsen til værger, jf. BV 3.3.2.

Der overføres 0,5 mio. kr. fra § 15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede
børn, unge og deres forældre til § 15.64.56. Evaluering af det specialiserede socialområde mhp.
at socialtilsynene besøger tilbud for borgere med synsnedsættelser, BV 3.3.2.

Der overføres 2,5 mio. kr. fra § 15.26.03.10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn
og unge til § 15.26.17.10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer vedr. ekstraordinært
julehjælp til udsatte børn og sårbare familier via organisationer på børneområdet, BV 3.3.2.
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 3.969,6 194,9 4.164,5
Udgift ......................................................................................... 4.619,1 194,9 4.814,0
Indtægt ....................................................................................... 649,5 - 649,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 1.944,8 163,2 2.108,0
15.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.521,1 163,4 1.684,5
15.12. Familieretshuset ............................................................. 423,7 -0,2 423,5

Børn og unge ........................................................................... 361,6 -2,0 359,6
15.25. Dagtilbud ........................................................................ - - -
15.26. Udsatte børn og unge .................................................... 361,6 -2,0 359,6

Borgere med handicap ........................................................... 138,7 -9,4 129,3
15.64. Borgere med handicap ................................................... 138,7 -9,4 129,3

Udsatte voksne og civilsamfund ............................................ 1.370,5 -8,8 1.361,7
15.71. Civilsamfund .................................................................. 142,4 -7,4 135,0
15.72. Forsorgshjem .................................................................. 814,8 2,5 817,3
15.75. Udsatte voksne ............................................................... 413,3 -3,9 409,4

Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 154,0 51,9 205,9
15.91. Tilskud til kommuner .................................................... 154,0 51,9 205,9

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 1.277,4 -11,3 1.266,1
Udgift ......................................................................................... 1.277,4 -11,3 1.266,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 6,4 - 6,4
15.11. Centralstyrelsen .............................................................. 6,4 - 6,4

Børn og unge ........................................................................... 304,2 - 304,2
15.26. Udsatte børn og unge .................................................... 304,2 - 304,2

Borgere med handicap ........................................................... 966,8 -11,3 955,5
15.64. Borgere med handicap ................................................... 966,8 -11,3 955,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 213.104,7 11.837,5 224.942,2
Udgift ......................................................................................... 214.148,5 11.521,4 225.669,9
Indtægt ....................................................................................... 1.043,8 -316,1 727,7

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 1.899,5 - 1.899,5
15.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.899,5 - 1.899,5

Udsatte voksne og civilsamfund ............................................ 2,5 - 2,5
15.72. Forsorgshjem .................................................................. 2,5 - 2,5

Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 211.202,7 11.837,5 223.040,2
15.91. Tilskud til kommuner .................................................... 183.992,6 11.837,5 195.830,1
15.95. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter til
 merværdiafgift ................................................................ 27.210,1 - 27.210,1
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 218.351,7 12.021,1 230.372,8
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 218.351,7 12.021,1 230.372,8
 Udgift ..................................................................................... 220.045,0 11.705,0 231.750,0
 Indtægt ................................................................................... 1.693,3 -316,1 1.377,2

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 2.299,8 1,6 2.301,4
 Indtægt ................................................................................... 457,0 - 457,0
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 68,3 - 68,3
 Indtægt ................................................................................... 64,6 - 64,6
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 217.667,8 11.703,4 229.371,2
 Indtægt ................................................................................... 1.171,7 -316,1 855,6
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 9,1 - 9,1

Indtægt ................................................................................... - - -
Kapitalposter:

Udgift ..................................................................................... - - -
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Fællesudgifter

15.11. Centralstyrelsen

15.11.01. Departementet (tekstanm. 100, 111 og 113) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 194,3 14,4 208,7
Indtægt ............................................................................... 9,3 - 9,3
Udgift ................................................................................. 203,6 14,4 218,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,7 14,4 -

2. Aktstykker  
Bevilling til brugertilfredshedsundersøgelser på in-
stitutionsniveau som led i Aftale om ledelse og
kompetencer i den offentlige sektor, jf. akt. 91 af
30. januar 2020 ............................................................ - 4,8 -
Bevilling vedr. Den Socialøkonomiske Investerings-
model, jf. akt. 274 af 27. august 2020 ........................ 1,4 5,0 -
Bevilling vedr. det specialiserede socialområde, jf.
akt. 298 af 1. oktober 2020 ......................................... 0,3 0,5 -
Hjemmel til tilskud på 1,25 mio. kr. til KL vedr.
understøttelse samt undersøgelse af valgdeltagelsen
ved kommunal- og regionvalg 2021, jf. akt. 48 af
26. november 2020 ...................................................... - - -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 15.11.79. Reserver og budgetregu-
lering vedr. regelforenkling (databekendtgørelse) ...... - 2,0 -
Overførsel fra § 15.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til finansiering af aktiviteter vedrørende stati-
stik mv. ......................................................................... - 1,9 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af

 konsulentydelser ........................................................... - -1,7 -
Overførsel af 2,0 mio. kr. ifm. udviklingsopgaver
vedrørende tilbudsportalen fra § 07.11.02.60. Tvæ-
roffentligt effektiviseringssamarbejde, jf. BV 3.3.2 ... 1,0 2,0 -
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15.11.07. Den Sociale Investeringsfond (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 5,0 5,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Ressortoverførsel af Den Sociale Investeringsfond
fra § 07.11.03. Den Sociale Investeringsfond, jf.
kongelig resolution af 24. september 2019 ................. - 5,0 -

15.11.18. Danmarks Statistik (tekstanm. 104) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 267,6 - 267,6
Indtægt ............................................................................... 164,6 - 164,6
Udgift ................................................................................. 432,2 - 432,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,5 - -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af

 konsulentydelser ........................................................... - -0,4 -
Overførsel af 0,6 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgif-
ter ved nye bevillingsforslag til dækning af etable-
ringsomkostninger for den tekniske dataløsning, der
skal understøtte Tidlig Pension, jf. BV 3.3.2. ............ 0,5 0,6 -

15.11.21. Ankestyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 299,9 -0,6 299,3
Indtægt ............................................................................... 124,6 - 124,6
Udgift ................................................................................. 424,5 -0,6 423,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,6 -

1. Ny lovgivning  
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Overførsel til § 15.11.21.40., jf. lov nr. 136 af 25.
februar om ændring af lov om social service og lov
nr. 137 af 25. februar om ændring af lov om social

 service .......................................................................... - 0,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af

 konsulentydelser ........................................................... - -0,6 -
Forhøjelse af den regulerede egenkapital på 8,0
mio. kr., jf. BV 3.3.2 ................................................... - - -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 3,2 8,0 11,2
Overført overskud .............................................................. 5,3 - 5,3
Egenkapital i alt ................................................................. 8,5 8,0 16,5

Langfristet gæld primo ...................................................... 12,7 - 12,7
+ anskaffelser .................................................................... 3,5 - 3,5
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afskrivninger ................................................................... 3,4 - 3,4
Samlet gæld ultimo ........................................................... 12,8 - 12,8

Låneramme ........................................................................ 21,5 - 21,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 59,5 - 59,5

15.11.26. CPR-administration (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 17,5 -1,1 16,4
Indtægt ............................................................................... 73,9 - 73,9
Udgift ................................................................................. 91,4 -1,1 90,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,1 -

2. Aktstykker  
Efterregulering af uforbrugte midler ift. Dataforde-
leren, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 .............................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af

 konsulentydelser ........................................................... - -1,1 -



304 § 15.11.26.

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 4,9 - 4,9
Overført overskud .............................................................. 24,5 -7,4 17,1
Egenkapital i alt ................................................................. 29,4 -7,4 22,0

Langfristet gæld primo ...................................................... 74,8 - 74,8
+ anskaffelser .................................................................... 20,0 - 20,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afskrivninger ................................................................... 20,0 - 20,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 74,8 - 74,8

Låneramme ........................................................................ 137,0 - 137,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 54,6 - 54,6

15.11.30. Socialstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 259,9 -5,9 254,0
Indtægt ............................................................................... 50,1 - 50,1
Udgift ................................................................................. 310,0 -5,9 304,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,2 -5,9 -

2. Aktstykker  
Udmøntningen af initiativet Styrket indsats i PPR
fra Aftale om udmøntning af satspuljen på sund-
hedsområdet for 2019-2022, jf. akt. 217 af 18. juni
2020 .............................................................................. 0,5 0,5 -
Bevilling vedrørende det specialiserede socialområ-
de, jf. akt. 298 af 1. oktober 2020 .............................. 0,4 0,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling til forskellige indsatser som led i Aftale
om initiativer målrettet sårbare og udsatte grupper i
forbindelse med COVID-19 af 25. april 2020, jf.
akt. 169 af 14. maj 2020 ............................................. 0,3 0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af

 konsulentydelser ........................................................... - -5,8 -
Overførsel af bevilling vedrørende udmøntning af
tilskudsmidler til § 07.18.19.40. og § 15.26.09.23.,
jf. BV. 3.3.2 ................................................................. - -1,4 -
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15.11.40. Tiltag som følge af COVID-19 (tekstanm. 112) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 190,1 190,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 190,1 -

2. Aktstykker  
Overførsel af midler til nødpulje til civilsamfunds-
organisationer og udvalgte organisationer på hjem-
løseområdet som følge af COVID-19 samt hjemmel
til forudbetaling, jf. akt. 128 af 2. april 2020 ............ - 10,5 -
Midler til initiativer som led i Aftale om initiativer
målrettet sårbare og udsatte grupper i forbindelse
med COVID-19 af 25. april 2020 samt hjemmel til
forudbetaling, jf. akt. 164 af 14. maj 2020 ................ - 11,5 -
Bevilling til opsøgende og udgående indsatser samt
sommerferielejre for udsatte børn og unge samt
hjemmel til forudbetaling, jf. akt. 205 af 11. juni

 2020 .............................................................................. - 20,0 -
Bevilling til initiativer imod ensomhed, jf. akt. 42
af 12. november 2020 .................................................. - 18,0 -
Bevilling til bekæmpelse af ensomhed bredt i de
syv berørte nordjyske kommuner som følge af ned-
lukning samt hjemmel til forudbetaling, jf. akt. 108
af 10. december 2020 .................................................. - 5,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling til indsatser som led i Aftale om initiati-
ver målrettet sårbare og udsatte grupper i forbindel-
se med COVID-19 af 25. april 2020 samt hjemmel
til forudbetaling, jf. akt. 169 af 14. maj 2020 ............ - 74,6 -
Bevilling vedrørende kompensationspulje til under-
støttelse af civilsamfundet samt hjemmel til tilsagn,
forudbetaling og administrationsudgifter på §
15.11.30., jf. akt. 318 af 24. september 2020 ............. - 50,0 -
Regulering af bevilling til forskellige indsatser som
led i Aftale om initiativer målrettet sårbare og ud-
satte grupper i forbindelse med COVID-19 af 25.
april 2020, jf. akt. 169 af 14. maj 2020 ..................... - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Tilføjelse af BV 2.2.11 Tilskud kan gives som til-
sagn, jf. BV 3.3.2 ........................................................ - - -

15.11.43. Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 7,4 7,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,4 -
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8. Direkte efterbevilling  
Modbevægelse til udgift fra kommunernes berigti-
gelser af refusion ......................................................... - 7,4 -

15.11.74. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 2,3 2,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling til midlertidige kompensationsordninger
samt hjemmel til optagelse af merudgift svar. til
faktisk udgift og administrationsudgift på §
15.11.01. og § 15.11.30., jf. akt. 179 af 20. maj

 2020 .............................................................................. - 200,0 -
Regulering af bevilling vedrørende kompensations-
ordninger i 2020 af lønudgifter og faste omkostnin-
ger, jf. akt. 179 af 20. maj 2020 og akt. 134 af 17.
december 2020 ............................................................. - -197,7 -
Bevilling vedrørende forlængelse af eksisterende
midlertidige kompensationsordninger, jf. akt. 258 af
25. juni 2020 ................................................................ - 25,0 -
Regulering af bevilling vedrørende forlængelse af
eksisterende midlertidige kompensationsordninger,
jf. akt. 258 af 25. juni 2020 ........................................ - -25,0 -

15.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 48,2 -48,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -48,2 -

1. Ny lovgivning  
Overfør. fra § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og
cirkulæreprogram, jf. lov nr. 136 af 25. februar om
ændring af lov om social service og lov nr. 137 af
25. februar om ændring af lov om social service ...... - -0,6 -

2. Aktstykker  
Finansiering af udgifterne til DUT-sag vedr. forslag
til lov om ændring af lov om social service (Psyko-
logbehandling til kvinder, der får ophold på krise-
center), jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ........................... - 2,6 -
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Finansiering af udgifterne til genoptagelse af sager
efter servicelovens § 42 vedr. tabt arbejdsfortjene-
ste, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ................................. - 11,3 -
Udmøntning af det kommunale lov- og cirkulære-
program, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ........................ - -55,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 15.11.01. Departementet vedr. mid-
ler til regelforenkling (databekendtgørelse) ................ - -2,0 -
Overførsel til § 15.11.01. Departementet til finansi-
ering af aktiviteter vedrørende statistik mv. ............... - -1,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af

 konsulentydelser ........................................................... - 10,3 -
Nulstilling af § 15.11.79.20. Det kommunale lov-
og cirkulæreprogram .................................................... - -12,8 -

15.12. Familieretshuset

15.12.01. Familieretshuset (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 392,8 -0,2 392,6
Indtægt ............................................................................... 30,1 - 30,1
Udgift ................................................................................. 422,9 -0,2 422,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,5 -0,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af

 konsulentydelser ........................................................... - -0,7 -
Overførsel fra § 11.11.79. Reserver og budgetregu-
lering ifm. oplysningsindsatsen til værger, jf. BV
3.3.2 .............................................................................. 0,5 0,7 -
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Børn og unge

15.26. Udsatte børn og unge

15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,4 -0,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af bevilling vedr. udmøntning af til-
skudsmidler til § 15.26.17.10. Støtte til landsdæk-
kende, frivillige organisationer, jf. BV. 3.3.2 ............. - -0,4 -

15.26.02. Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,5 -0,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af bevilling vedr. udmøntning af til-
skudsmidler til § 15.26.17.10. Støtte til landsdæk-
kende, frivillige organisationer, jf. BV. 3.3.2 ............. - -0,5 -

15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 71,0 -2,5 68,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Omprioritering af midler til § 15.26.17.10. Støtte til
landsdækkende, frivillige organisationer vedr. eks-
traordinært julehjælp til udsatte børn og sårbare fa-
milier, jf. BV 3.3.2 ...................................................... - -2,5 -
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15.26.09. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,0 5,7 10,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling til ansøgningspulje som led i Aftale om
initiativer målrettet sårbare og udsatte grupper i for-
bindelse med COVID-19 af 25. april 2020, jf. akt.
168 af 14. maj 2020 .................................................... - 5,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af bevilling vedrørende udmøntning af
tilskudsmidler fra § 15.11.30. Socialstyrelsen, jf.
BV. 3.3.2 ...................................................................... - 0,7 -

15.26.17. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 9 og
111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,0 3,4 8,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overf. af bev. vedr. udmøntning af tilskudsmidler
fra § 15.26.01.10. Foreb. inds. for børn og unge og
§ 15.26.02.10. Ansøgningsp. til unders. af omlæg.
til en tidlig og foreb. indsats, jf. BV. 3.3.2 ................ - 0,9 -
Omprioritering af midler fra § 15.26.03.10. Ansøg-
ningspulje om behandlingstilbud til børn og unge
vedr. ekstraordinært julehjælp til udsatte børn og
sårbare familier, jf. BV 3.3.2 ...................................... - 2,5 -
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15.26.19. Støtte til ungekrisecentre (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,2 -3,0 0,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,0 -

2. Aktstykker  
Omprioritering af midler til § 15.75.32. Kvindekri-
secentre vedr. akut udvidelse af kapaciteten på
kvindekrisecentre samt Mandecentret, jf. akt. 136 af
17. december 2020 ....................................................... - -3,0 -

15.26.26. Hjælp til udsatte børn og unge i Grønland (tekstanm. 118) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20,0 - 20,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

2. Aktstykker  
Hjemmel til udmøntning af tilskud på 3,2 mio. kr.
til Grønlands Selvstyre til indsatsen for udsatte
børn og unge i Grønland, jf. akt. 49 af 26. novem-
ber 2020 ....................................................................... - - -

15.26.56. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,6 -5,0 10,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,0 -

2. Aktstykker  
Omprioritering af midler vedr. tilskud til udvalgte
civilsamfundsorganisationer mhp. at overnatning på
nødherberger for hjemløse udvides og forlænges, jf.
akt. 118 af 17. december 2020 .................................... - -5,0 -
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15.26.59. Udgifter til advokatbistand (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 23,1 0,3 23,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel til § 15.26.59.10. Udgifter til advokatbi-
stand, jf. lov nr. 136 af 25. februar om ændring af
lov om social service og lov nr. 137 af 25. februar
om ændring af lov om social service .......................... - 0,3 -
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Borgere med handicap

15.64. Borgere med handicap

15.64.04. Forsøg med ledsageordning for ældre synshandicappede (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20,2 -10,0 10,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,0 -

2. Aktstykker  
Omprioritering af midler til forskellige initiativer
som led i Aftale om initiativer målrettet sårbare og
udsatte grupper i forbindelse med COVID-19 af 25.
april 2020, jf. akt. 164 af 14. maj 2020 ..................... - -10,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Hjemmel til udmøntning af 1,5 mio. kr. til Dansk
Blindesamfund, jf. BV 3.3.2 ....................................... - - -

15.64.07. Handicappulje. Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og deres
forældre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,8 -2,5 10,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,5 -

2. Aktstykker  
Omprioritering af midler til § 15.75.32. Kvindekri-
secentre vedr. akut udvidelse af kapaciteten på
kvindekrisecentre samt Mandecentret, jf. akt. 136 af
17. december 2020 ....................................................... - -2,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Omprioritering af midler til § 15.64.56. Evaluering
af det specialiserede socialområde mhp. at socialtil-
synene besøger tilbud for borgere med synsnedsæt-
telser, BV 3.3.2 ............................................................ - -0,5 -
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15.64.52. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,0 -2,5 -1,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,5 -

2. Aktstykker  
Omprioritetering af midler vedrørende det speciali-
serede socialområde, jf. akt. 298 af 1. oktober 2020 . - -2,5 -

15.64.54. Helhed og sammenhæng på handicapområdet (tekstanm. 111) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -2,9 -2,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,9 -

2. Aktstykker  
Omprioritering af midler til forskellige initiativer
som led i Aftale om initiativer målrettet sårbare og
udsatte grupper i forbindelse med COVID-19 af 25.
april 2020, jf. akt. 164 af 14. maj 2020 ..................... - -1,5 -
Omprioritering af midler vedrørende det specialise-
rede socialområde, jf. akt. 298 af 1. oktober 2020 .... - -1,4 -

15.64.56. Evaluering af det specialiserede socialområde (tekstanm. 115) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 3,3 3,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,3 -

2. Aktstykker  
Bevilling vedrørende det specialiserede socialområ-
de samt hjemmel til tilsagn, jf. akt. 298 af 1. okto-
ber 2020 ....................................................................... - 2,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Overførsel af midler fra § 15.64.07. Handicappulje.
Koloniophold mv. for handicappede børn, unge og
deres forældre mhp. at socialtilsynene besøger til-
bud for borgere med synsnedsættelser, BV 3.3.2 ....... - 0,5 -

15.64.59. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne (tekstanm. 114) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 885,7 -11,3 874,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11,3 -

2. Aktstykker  
Finansiering af udgifterne til genoptagelse af sager
efter servicelovens § 42 vedr. tabt arbejdsfortjene-
ste, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ................................. - -11,3 -

15.64.66. Det Centrale Handicapråd (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 5,8 5,2 11,0
Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2
Udgift ................................................................................. 6,0 5,2 11,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,1 5,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling vedrørende lønsum til Fæl-
lessekretariaetet for Det Centrale Handicapråd og
Frivilligrådet ................................................................. 3,0 3,0 -
Overførsel af bevilling vedrørende lønsum til Fæl-
lessekretariaetet for Det Centrale Handicapråd og
Frivilligrådet ................................................................. 1,1 1,1 -
Overførsel af bevilling vedrørende generelle fælles-
udgifter til Fællessekretariatet for Det Centrale
Handicapråd og Frivilligrådet ...................................... - 1,1 -
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Udsatte voksne og civilsamfund

15.71. Civilsamfund

15.71.08. Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 25,0 -2,6 22,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,6 -

2. Aktstykker  
Anvende. af midler til akutte tilskud til organisatio-
ner målrettet udsatte børn mhp. at understøtte eks-
traordinære indsatser ifm. COVID-19 samt hjemmel
til forudbetaling, jf. akt. 132 af 2. april 2020 ............ - - -
Udmøntning af reserve til videreførelse af tidligere
satspuljeprojekter ifm. COVID-19 samt hjemmel til
forudbetaling og administrationsudgifter på §
15.11.30., jf. akt. 161 af 20. maj 2020 ....................... - -2,6 -

15.71.66. Frivilligrådet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 5,8 -5,2 0,6
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 5,8 -5,2 0,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -4,1 -5,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling vedrørende lønsum til Fæl-
lessekretariaetet for Det Centrale Handicapråd og
Frivilligrådet ................................................................. -3,0 -3,0 -
Overførsel af bevilling vedrørende lønsum til Fæl-
lessekretariaetet for Det Centrale Handicapråd og
Frivilligrådet ................................................................. -1,1 -1,1 -
Overførsel af bevilling vedrørende generelle fælles-
udgifter til Fællessekretariatet for Det Centrale
Handicapråd og Frivilligrådet ...................................... - -1,1 -
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15.71.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. civilsamfund (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 9,5 0,4 9,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,4 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af reserve til videreførelse af tidligere
satspuljeprojekter i forbindelse med COVID-19, jf.
akt. 161 af 20. maj 2020 ............................................. - 0,4 -

15.72. Forsorgshjem

15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 765,3 2,5 767,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,5 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 15.75.32. Kvindekrisecentre vedrø-
rende ret til psykologbehandling, jf. akt. 286 af 17.
september 2020 ............................................................ - 2,5 -

15.75. Udsatte voksne

15.75.06. Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på vok-
senområdet (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 63,7 -11,5 52,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11,5 -

2. Aktstykker  
Overførsel af midler til nødpulje til civilsamfunds-
organisationer og udvalgte organisationer på hjem-
løseområdet som følge af COVID-19, jf. akt. 128 af
2. april 2020 ................................................................. - -10,5 -
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Omprioritering af midler til § 15.75.32. Kvindekri-
secentre vedr. akut udvidelse af kapaciteten på
kvindekrisecentre samt Mandecentret, jf. akt. 136 af
17. december 2020 ....................................................... - -1,0 -

15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 9 og 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,7 5,0 10,7
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,0 -

2. Aktstykker  
Tilskud til udvalgte civilsamfundsorganisationer
mhp. at overnatning på nødherberger for hjemløse
udvides og forlænges, jf. akt. 118 af 17. december

 2020 .............................................................................. - 5,0 -

15.75.32. Kvindekrisecentre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 55,0 0,9 55,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,9 -

2. Aktstykker  
Anvendelse af midler til akutte kapacitetsproblemer
på kvindekrisecenter som følge af COVID-19, jf.
akt. 118 af 27. marts 2020 .......................................... - - -
Overførsel til § 15.11.79. til DUT-sag vedrørende
forslag til lov om ændring af lov om social service
(Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på
krisecenter), jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ................... - -2,6 -
Overførs. til § 15.72.01. vedr. ret til psykologbe-
handl. og udmøntning af pulje til etablering af
kvindekrisecentrepladser samt hjemmel til tilsagn
og forudbetaling, jf. akt. 286 af 17. september 2020 . - -2,5 -
Midler til akut udvidelse af kapaciteten på kvinde-
krisecentre og Mandecentret samt hjemmel til for-
udbetaling, jf. akt. 136 af 17. december 2020 ............ - 6,0 -
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15.75.36. Pulje til støtte til voldtægtsofre (tekstanm. 111) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,5 -0,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af midler til § 24.11.01. Departementet
vedrørende tilskud til Lev Uden Vold, jf. BV. 3.3.2 . - -0,5 -

15.75.73. Driftsstøtte til organisationer mv. vedr. udsatte voksne (tekstanm. 111)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 94,6 2,2 96,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,2 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af reserve til videreførelse af tidligere
satspuljeprojekter i forbindelse med COVID-19, jf.
akt. 161 af 20. maj 2020 ............................................. - 2,2 -
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Tilskud til kommuner mv.

15.91. Tilskud til kommuner

15.91.03. Statstilskud til regionerne (tekstanm. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 136, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179 og 180) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 101.012,3 1.374,0 102.386,3
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.374,0 -

2. Aktstykker  
Regulering af de generelle tilskud til regioner, jf.
akt. 233 af 25. juni 2020 ............................................. - 452,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling til kompensation for lokalt afholdte regio-
nale udgifter til håndtering af COVID-19, jf. akt.
233 af 25. juni 2020 .................................................... - 922,0 -

15.91.11. Kommunerne (tekstanm. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 og 164) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 63.649,4 3.804,0 67.453,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 814,4 -316,1 498,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3.804,0 -316,1

2. Aktstykker  
Regulering af de generelle tilskud til kommuner, jf.
akt. 233 af 25. juni 2020 ............................................. - 2.448,2 -
Bevilling vedrørende sundhedsplejersker som vacci-
nationsambassadører i forbindelse med deres kon-
takt til familier, jf. akt. 273 af 27. august 2020 ......... - 5,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling til kompensation for lokalt afholdte kom-
munale udgifter til håndtering af COVID-19, jf. akt.
233 af 25. juni 2020 .................................................... - 1.350,0 -
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Omvalg af selvbudgettering, jf. lov nr. 2052 af 19.
december 2020 om ændring af lov om kommunal
indkomstskat og lov om kommunal udligning og
generelle tilskud til kommuner .................................... - - -316,1

15.91.12. Særtilskud til kommunerne (tekstanm. 138) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 10.117,9 174,7 10.292,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 174,7 -

2. Aktstykker  
Bevilling vedrørende dagsture og andre udendørs
aktiviteter målrettet socialpsykiatriske botilbud og
andre botilbud, jf. akt. 245 af 23. juni 2020 .............. - 20,0 -
Bevilling vedrørende gratis dagsture til plejehjems-
beboere, jf. akt 244 af 23. juni 2020 .......................... - 40,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling vedrørende genoptagelse af besøg og fast-
holdelse af social kontakt ifm. COVID-19, jf. akt.
233 af 25. juni 2020 .................................................... - 100,0 -
Bevilling vedrørende særlige åbningstider for lokale
fritidsaktiviteter ifm. COVID-19, jf. akt. 273 af 27.
august 2020 .................................................................. - 14,7 -

15.91.13. Beskæftigelsestilskud til kommunerne (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 10.256,8 6.168,7 16.425,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 6.168,7 -

2. Aktstykker  
Regulering af beskæftigelsestilskud til kommuner,
jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ........................................ - 6.168,7 -
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15.91.31. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra
visse øer (tekstanm. 192) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 98,0 49,8 147,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 49,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling vedrørende billigere færger mhp. under-
støttelse af turismen på små øer uden for sommer-
ferien samt hjemmel til forudbetaling, jf. akt. 245
af 23. juni 2020 ........................................................... - 50,0 -
Regulering af bevilling vedrørende billigere færger
mhp. understøttelse af turismen på små øer uden
for sommerferien, jf. akt. 245 af 23. juni 2020 .......... - -4,0 -
Bevilling vedr. momskompensation til kommuner
for øget afgiftsbelastning ifm. særtilskuddet i Aftale
om sommerpakken af 19. juni 2020, jf. akt. 128 af
17. december 2020 ....................................................... - 3,8 -

15.91.35. Kompensation af kommuners omkostninger ifm. færger grundet CO-
VID-19 (tekstanm. 191) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 2,1 2,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Bevilling målrettet kommuner med ekstra omkost-
ninger ifm. færger grundet COVID-19, jf. akt. 128
af 17. december 2020 .................................................. - 2,1 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 112.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 318 af 24. september 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 113.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 48 af 26. november 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 115.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 298 af 1. oktober 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 49 af 26. november 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 119.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 120.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 121.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 122.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 123.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 124.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 125.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 126.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 127.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 128.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 129.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
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Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 131.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 132.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 133.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 134.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 135.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 136.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 137.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 138.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 189.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 245 af 23. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 190.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 245 af 23. juni 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 191.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 128 af 17. december 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 192.
Tekstanmærkningen optages i henhold til akt. 128 af 17. december 2020.
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§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.088,5 1.088,5 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -3.096,3 -3.096,3 -

Fællesudgifter ........................................................................................... -420,2 -
16.11. Centralstyrelsen ............................................................................... -420,2 -

Forebyggelse .............................................................................................. 479,0 -
16.21. Forebyggelse ................................................................................... 479,0 -

Uddannelse og forskning ......................................................................... 996,8 -
16.31. Uddannelse ...................................................................................... -0,3 -
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed ................ 9,9 -
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ........... 987,2 -

Sundhedsvæsenet ...................................................................................... -30,4 -
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor ........................................... -48,5 -
16.53. Psykiatri ........................................................................................... -16,6 -
16.55. Digital sundhed ............................................................................... 34,7 -

Ældre og demens ...................................................................................... 63,3 -
16.65. Ældre ............................................................................................... 33,8 -
16.66. Indsatser vedr. demens ................................................................... 29,5 -

Tilskud til kommuner mv. ...................................................................... -3.096,3 -
16.91. Tilskud til kommuner ..................................................................... -3.096,3 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 1.551,5 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... -3.559,3 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. -2.007,8 -
Bevilling i alt ............................................................................................. -2.007,8 -
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.) ...........B 286,9 -

 TB 68,6 -
11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.) .....B 181,4 -

 TB 115,0 -
12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 120)

(Driftsbev.) .......................................................................B 104,0 -
 TB 132,8 -

16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed) B 49,4 -
 TB 195,4 -

17. Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101) (Driftsbev.) .......B 245,7 -
 TB 65,4 -

18. Styrelsen for Patientklager (Driftsbev.) ...........................B 24,3 -
 TB -11,1 -

37. Nationalt Genom Center (Driftsbev.) ..............................B 30,3 -
 TB -0,3 -

40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale
Videnskabsetiske Komité (Driftsbev.) .............................B 10,6 -

 TB 1,2 -
50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaf-

talen (Driftsbev.) ..............................................................B 2,7 -
 TB -2,7 -

79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 136) ...............B 984,5 -
 TB -984,5 -

 Forebyggelse

16.21. Forebyggelse
17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 0,9 -
 TB 0,3 -

18. Forsøgsordning med jordemoderbesøg på arbejdsplad-
sen (tekstanm. 101 og 134) (Reservationsbev.) ..............B 15,0 -

 TB -0,1 -
21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) ...................B 194,4 -

 TB -11,9 -
23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101)

(Lovbunden) ......................................................................B 129,9 -
 TB 122,8 -

29. Tilskud til TUBA (tekstanm. 130) (Reservationsbev.) ...B - -
 TB 7,0 -

35. Tilskud til pneumokokvaccination (Lovbunden) .............B - -
 TB 230,2 -

79. Forhåndsbetaling til EU-aftaler om køb af COVID-19-
vacciner (Reservationsbev.) .............................................B - -

 TB 128,0 -
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80. Flersproget telefonisk hotline (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 2,7 -

Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse
01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 3,5 -
 TB 0,2 -

03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm.
101) (Reservationsbev.) ...................................................B 83,0 -

 TB -0,5 -

16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed
40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 15,4 -
 TB -0,1 -

76. Vi Tester Danmark (tekstanm. 135) (Reservationsbev.) B - -
 TB 10,0 -

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) ........................B 302,7 -

 TB 987,2 -

 Sundhedsvæsenet

16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor
08. Tilskud til mindre patientorganisationer (tekstanm.

130) (Reservationsbev.) ...................................................B - -
 TB 5,0 -

13. Tilskud til Danske Patienter (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 5,1 -

 TB 12,0 -
54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helheds-

plan for sklerose (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .....B 7,3 -
 TB -11,0 -

89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekst-
anm. 101) (Reservationsbev.) ..........................................B 53,5 -

 TB -53,5 -
92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekst-

anm. 101) (Reservationsbev.) ..........................................B 5,2 -
 TB -1,0 -

16.53. Psykiatri
40. Styrket indsats i PPR - udvikling og implementering

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................................B 19,6 -
 TB -19,6 -

45. Rådgivning til psykisk sårbare og udbredelse af gode
erfaringer (tekstanm. 130) (Reservationsbev.) ................B - -

 TB 3,0 -
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16.55. Digital sundhed
01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for

Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)
samt Center for Forebyggelse i Praksis (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.) ............................................................B 89,5 -

 TB 34,7 -

Ældre og demens

16.65. Ældre
50. Bedre bemanding i ældreplejen (tekstanm. 101)

(Reservationsbev.) ............................................................B 511,6 -
 TB -0,5 -

77. Tilskud til Ældre Sagen og Alzheimerforeningen
(tekstanm. 131) (Reservationsbev.) .................................B - -

 TB 10,0 -
78. Tilskud til partnerskab på ældreområdet mod ensom-

hed under COVID-19 (tekstanm. 131)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 0,3 -
79. Gratis adgang til lokale aktiviteter for +65 årige (tekst-

anm. 133) (Reservationsbev.) ..........................................B - -
 TB 24,0 -

16.66. Indsatser vedr. demens
15. Tilskud til aflastende aktiviteter, der skal tilgodese på-

rørende til mennesker med demens (tekstanm. 132)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 29,5 -

Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner
61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm.

125 og 126) (Reservationsbev.) .......................................B - -
 TB -3.096,3 -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 16.21.80.

Nr. 130. ad 16.21.29., 16.51.08. og 16.53.45.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udmønte og fastsætte nærmere regler for

tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 131. ad 16.65.77. og 16.65.78.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udmønte og fastsætte nærmere regler for

tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 132. ad 16.66.15.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udmønte i alt 29,5 mio. kr. til en pulje til

aflastende aktiviteter, der skal tilgodese pårørende til mennesker med demens. Puljen kan søges
af frivillige foreninger og organisationer til at arrangere aktiviteter, der kan bidrage til at give
pårørende et tiltrængt pusterum og dermed forbedre den pårørendes livskvalitet.

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskud-
sadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for til-
skud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 133. ad 16.65.79.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udmønte og fastsætte nærmere regler for

tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 134. ad 16.21.18.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udmønte en pulje til forsøgsordning med

jordemoderbesøg på arbejdspladsen, der skal afprøve og evaluere en ny metode til at forbedre
gravides arbejdsmiljø, reducere deres graviditetsbetingede sygefravær og øge deres mulighed for
at forblive i arbejde længst muligt under graviditeten. Puljen er målrettet gravide på offentlige
og private arbejdspladser og kan søges af arbejdsmedicinske afdelinger, dvs. specialiserede af-
delinger på sygehusene, som undersøger, om arbejdsmiljøet er årsag til sygdomme.

Nr. 135. ad 16.33.76.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at udmønte og fastsætte nærmere regler for

tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for
tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte
tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapporte-
ring, samt tilsyn og kontrol.
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Nr. 136. ad 16.11.79.
Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at overføre 22,5 mio. kr. i 2020 til § 16.11.79.

Reserver og budgetregulering fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag til finansi-
ering af fortolkningsændring i forhold til reglerne for finansiering af sonderemedier.
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Indledning

Sundheds- og Ældreministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020 indeholder nettomerudgifter på i alt 1.088,5 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i for-
hold til bevillingerne på finansloven for 2020. Heraf udgør 2.121,8 mio. kr. ekstraordinære ud-
gifter som følge af COVID-19 (kategori 3). Der er ikke optaget nettomerudgifter under delloftet
for indkomstoverførsler, mens der er optaget merudgifter for -3.096,3 mio. kr. uden for loft.
Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende katego-
rier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 5.002,7 1.088,5 6.091,2
Udgifter ............................................................................ 6.843,6 1.088,5 7.932,1

 Indtægter .......................................................................... 1.840,9 - 1.840,9
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 3.735,5 -3.096,3 639,2
 Udgifter ............................................................................ 3.735,5 -3.096,3 639,2
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 183,5 1.088,5 -
2. Aktstykker .................................................................... -1,2 -1.036,2 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 168,1 2.121,8 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 10,0 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,3 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 6,6 3,2 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -3.096,3 -
2. Aktstykker .................................................................... - -3.096,3 -

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der afgives på Sundheds- og Ældreministeriets område i alt 1.036,2 mio. kr. under delloft

for driftsudgifter og 3.096,3 mio. kr. uden for loft som følge af aktstykker tiltrådt af finansud-
valget i 2020:

Aktstykke om statens bloktilskud til kommuner og regioner for finansåret 2020, der medførte
en reduktion af bevillingen med 1.038,4 mio. kr. under delloft for drift, og med 3.096,3 mio. kr.
uden for loft, jf. akt. 233 af 25. juni 2020.

Aktstykke om indbudgettering af midler til aftale om satspuljen på sundhedsområdet for
2019-2022, der overfører 2,8 mio. kr. fra § 16.11.01. Departementet til § 20.11.31. Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet, jf. akt. 217 af 18. juni 2020.

Aktstykke om indbudgettering af midler til kommunernes implementering af lettere behand-
lingstilbud i PPR, der overførte 19,6 mio. kr. fra § 16.53.40. Kommunernes implementering af
lettere behandlingstilbud i PPR til § 20.29.18.10. Kommunernes implementering af lettere be-
handlingstilbud i PPR, jf. akt. 217 af 18. juni 2020.

Aktstykke om indbudgettering af midler til Sundhedsstyrelsen, der overfører 0,5 mio. kr. til
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 15.11.30. Socialstyrelsen, jf. akt. 217 af 18. juni 2020.

Aktstykke om indbudgettering af midler til gratis adgang til lokale aktiviteter for +65 årige,
der overførte 20,0 mio. kr. til § 16.65.79. Gratis adgang til lokale aktiviteter for +65-årige fra §
35.11.19. Regeringsreserve, jf. akt. 244 af 23. juni 2020.
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Aktstykke om overførsel af midler til administration mv. af forsøgsordning med jordemo-
derbesøg på arbejdspladsen, der overførte 0,1 mio. kr. fra § 16.21.18. Forsøgsordning med jor-
demoderbesøg til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, jf. akt. 314 af 24. september 2020.

Aktstykke om afbødning af de sociale følgevirkninger af COVID-19, der overførte i alt 4,0
mio. kr. til § 16.65.79. Gratis adgang til lokale aktiviteter for +65 årige, jf. akt. 42 af 12. no-
vember 2020.

ad. 3 Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Sundheds- og Ældreministeriets område tilføres i alt 2.121,8 mio. kr. til finansiering af eks-

traordinære udgifter som følge af COVID-19-indsatserne på ministerområdet. Tilførslerne sker
via aktstykker og direkte efterbevilling:

Aktstykke om forhøjelse af bevilling med henblik på at øge vaccinationsdeltagelsen og vac-
cination af sundhedspersoner, jf. akt. 130 af 2. april 2020, der overførte 122,8 mio. kr. til §
16.21.23.10. Tilskud til influenzavaccination.

Akstykke om initiativer målrettet svækkede ældre, jf. akt. 166 af 14. maj 2020, der overførte
i alt 40,3 mio. kr. til konti under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet.

Aktstykke om indbudgettering af midler til "Vi Tester Danmark", jf. akt. 321 af 1. oktober
2020, der overførte 10,0 mio. kr. til § 16.33.76.10. Vi Tester Danmark.

Aktstykke om indbudgettering af midler til CoVaXIX, jf. akt. 15 af 5. november 2020, der
overførte 18,8 mio. kr. til § 16.35.01.12. COVID-19-relaterede udgifter.

Aktstykke om indbudgettering af midler til COVID-19 relaterede udgifter til Testcenter
Danmark, jf. akt. 215 af 9. juni 2020, der overførte i alt 367,8 mio. kr. til konti under § 16.

Aktstykke om indbudgettering af midler til COVID-19 relaterede udgifter vedr. medicinlagre,
jf. akt. 216 af 25. juni 2020, der overførte 333,0 mio. kr. til § 16.11.16.12. COVID-19-relaterede
udgifter. Tilførslen er nedskrevet med 186,1 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug.

Aktstykke om indbudgettering af midler til departementet, jf. akt 204 af 11. juni 2020, der
overførte 20,0 mio. kr. til § 16.11.01.12. COVID-19-relaterede udgifter.

Aktstykke om indbudgettering af midler til donation af respiratorer, jf. akt. 21 af 5. november
2020, der overførte 18,4 mio. kr. til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed, Departementet.

Aktstykke om indbudgettering af midler til flersproget telefonisk hotline, jf. akt. 28 af 12.
november 2020, der overførte 0,3 mio. kr. til § 16.11.11.12. COVID-19-relaterede udgifter og
overførte 2,7 mio. kr. til § 16.21.80.10. Flersproget telefonisk hotline.

Aktstykke om indbudgettering af midler til forhåndsbetaling til EU-aftaler om køb af CO-
VID-19-vacciner, jf. akt. 22 af 5. november 2020, der overførte 128,0 mio. kr. til § 16.21.79.10.
Forhåndsbetaling til EU-aftaler om køb af COVID-19-vacciner.

Aktstykke om indbudgettering af midler til opdatering af anmeldelsesdatabasen i regi af Na-
tional Videnskabsetisk Komité (Aftale om genstart af dansk eksport af 8/10/20), jf. akt. 9 af 22.
oktober 2020, der overførte 2,0 mio. kr. til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsdatasty-
relsen.

Aktstykke om indbudgettering af midler til overtagelse af respiratorer og udlån til udlandet,
jf. akt. 271 af 6. august 2020, der overførte 3,4 mio. kr. til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed,
Departementet.

Aktstykke om indbudgettering af midler til rådgivning til psykisk sårbare og udbredelse af
gode erfaringer, jf. akt. 167 af 14. maj 2020, der overførte 3,0 mio. kr. til § 16.53.45.10. Råd-
givning til psykisk sårbare og udbredelse af gode erfaringer.

Akstykke om indbudgettering af midler til "Smittestop Appen", jf. akt. 16 af 5. november
2020, der overførte 12,0 mio. kr. til § 16.11.01.12. COVID-19-relaterede udgifter. Midlerne er
nedskrevet med 1,7 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug i 2020.

Aktstykke om indbudgettering af midler til tilskud til anden virksomhed og investeringstil-
skud, jf. akt. 214 af 9. juni 2020, der overførte 12,0 mio. kr. til § 16.51.13.10. Udbredelse og
implementering.
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Aktstykke om indbudgettering af midler til tilskud til MedCom og Sundhedsportalen, jf. akt.
214 af 9. juni 2020, der overførte 1,0 mio. kr. til § 16.55.01.10. Tilskud til MedCom og Sund-
hedsportalen.

Aktstykke om indbudgettering af midler til tilskud til mindre patientorganisationer, jf. akt.
167 af 14. maj 2020, der overførte 5,0 mio. kr. til § 16.51.08.10. Tilskud til mindre patientorga-
nisationer.

Aktstykke om indbudgettering af midler til tilskud til TUBA, jf. akt. 167 af 14. maj 2020,
der overførte 7,0 mio. kr. til § 16.21.29.10. Tilskud til TUBA.

Aktstykke om tilskud til pneumokokvaccination, jf. akt 130 af 2. april 2020, der overførte
230,2 mio. kr. til § 16.21.35.10. Tilskud til pneumokokvaccination.

Aktstykke om videokonsultationer til at skåne skrøbelige patienter, jf. akt 130 af 2. april
2020, der overførte 15,0 mio. kr. til § 16.55.01.10. Tilskud til MedCom og Sundhedsportalen.

Aktstykke om smitteopsporing, jf. akt. 84 af 10. december 2020, der overførte i alt 94,7 mio.
kr. til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed og § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen til finan-
siering af smitteopsporingsindsatsen.

Aktstykke om supplerende finansiering af Testcenter Danmark, jf. akt. 101 af 10. december
2020, der overførte i alt 712,5 mio. kr. til konti under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet. Disse
midler er nedskrevet med i alt 200,0 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug i 2020.

Aktstykke om ekstraordinære COVID-19-udgifter, jf. akt. 104 af 10. december 2020, der
overførte i alt 307,4 mio. kr. til konti under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet.

Overførsel på i alt 4,4 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet til oprettelse af ny afdeling som
følge af COVID-19.

Orienterende aktstykke 156 af 7. maj 2020 der via aktstykke 123 af 27, marts 2020 overfører
i alt 68,2 mio. kr. til § 16. Sundheds- og Ældreministeriet til følgende indsatser:

- Informationsindsatser vedr. vaccinationsprogrammer (22,0 mio. kr.)
- Øget overvågning af pneumokokker mv. (5,8 mio. kr.)
- Påmindelsessystem vedr. vaccinationer (0,3 mio. kr.)
- Nedsættelse af ekspertgruppe (20,0 mio. kr.)
- Hygiejneindsatser til forebyggelse af smittespredning (20,1 mio. kr.)
Midlerne vedr. informationsindsatser vedr. vaccinationsprogrammer er nedskrevet med i alt

17,0 mio. kr. og midlerne vedr. hygiejneindsatser er nedskrevet med i alt 14,5 mio. kr. som følge
af forventet mindreforbrug i 2020.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførsel mellem hovedkonti på § 16. Sundheds- og Ældreministeriet er samlet set neutrale.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der afgives på Sundheds- og Ældreministeriets område i alt 0,3 mio. kr. under delloft for

driftsudgifter som følge af dispositionsbegrænsninger:
Der udmøntes på Sundheds- og Ældreministeriets område en dispositionsbegrænsning på i

alt 0,3 mio. kr. vedrørende 14. fase af statens indkøbsprogram, jf. cirkulære om dispositionsbe-
grænsninger mv. for 2020 af 7. december 2020.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Sundheds- og Ældreministeriets område tilføres i alt 3,2 mio. kr. under delloft for driftsud-

gifter som følge af andre bevillingsforslag:
Sundheds- og Ældreministeriets område tilføres i alt 6,6 mio. kr. til finansiering af afholdte

refusionsudgifter i forbindelse med ud- og indlån af medarbejdere i regi af COVID-19-jobbanken.
Midlerne overføres fra § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og dækker over følgende transaktioner:

Overførsel på 2,8 mio. kr. til § 16.11.01. Departementet.
Overførsel på 0,4 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen
Overførsel på 0,5 mio. kr. til § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed
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Overførsel på 1,5 mio. kr. til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen
Overførsel på 1,4 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut
Der udmøntes på Sundheds- og Ældreministeriets område en negativ budgetregulering på

20,6 mio. kr. vedrørende konsulentbesparelser. Den negative budgetregulering er udmøntet på
finansloven for 2020.

Overførsel på 0,4 mio. kr. fra § 07.12.02.60. Fællesoffentlige initiativer (Digitaliseringssty-
relsen) til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen til finansiering af styrelsens betjening af sekretariat
for telemedicin til KOL-patienter.

Overførsel på 0,2 mio. kr. fra § 16.35.01. Statens Serum Institut til § 16.31.01. Vurdering
af fagprøver for 3. lands sundhedspersonel til finansiering af ekstra mundtlig fagprøve.

Overførsel på 1,0 mio. kr. fra § 16.51.92. Øget indsats til genoptræning efter hjerneskade til
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen vedr. anbefalinger til genoptræning efter hjerneskade.

For § 16.11.01. Departementet overføres i alt 21,8 mio. kr. fra § 16.11.01.10. Almindelig
virksomhed til § 16.11.01.12. COVID-19-relaterede udgifter.

For § 16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed overføres i alt 92,0 mio. kr. fra § 16.11.12.10.
Alm. virksomhed til § 16.11.12.12. COVID-19-relaterede udgifter.

For § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen overføres i alt 2,7 mio. kr. fra § 16.11.17.10. Alm.
virksomhed til § 16.11.17.12. COVID-19-relaterede udgifter.

 Nulstilling af § 16.11.79.30. Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Hand-
lingsplan til forebyggelse af vold på botilbud på -7,5 mio. kr.

Nulstilling af § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram på 1,3
mio. kr.

Nulstilling af § 16.11.79.46. Negativ budgetregulering vedr. tilsynsankenævnet på 2,4 mio.
kr.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 5.002,7 1.088,5 6.091,2
Udgift ......................................................................................... 6.843,6 1.088,5 7.932,1
Indtægt ....................................................................................... 1.840,9 - 1.840,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 2.056,2 -420,2 1.636,0
16.11. Centralstyrelsen .............................................................. 2.056,2 -420,2 1.636,0

Forebyggelse ............................................................................. 507,3 479,0 986,3
16.21. Forebyggelse .................................................................. 507,3 479,0 986,3

Uddannelse og forskning ........................................................ 588,8 996,8 1.585,6
16.31. Uddannelse ..................................................................... 86,5 -0,3 86,2
16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed 199,6 9,9 209,5
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme

mv. .................................................................................. 302,7 987,2 1.289,9

Den primære sundhedstjeneste ............................................. 370,9 - 370,9
16.43. Sygesikring ..................................................................... 370,9 - 370,9
16.45. Apotekervæsen ............................................................... - - -

Sundhedsvæsenet ..................................................................... 721,8 -30,4 691,4
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor .......................... 362,5 -48,5 314,0
16.53. Psykiatri ......................................................................... 233,5 -16,6 216,9
16.54. Hospice og palliation ..................................................... 29,1 - 29,1
16.55. Digital sundhed .............................................................. 96,7 34,7 131,4
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Ældre og demens ..................................................................... 757,7 63,3 821,0
16.65. Ældre .............................................................................. 711,9 33,8 745,7
16.66. Indsatser vedr. demens .................................................. 45,8 29,5 75,3

Tilskud til kommuner mv. ..................................................... - - -
16.91. Tilskud til kommuner .................................................... - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 3.735,5 -3.096,3 639,2
Udgift ......................................................................................... 3.735,5 -3.096,3 639,2

Specifikation af nettotal:

Sundhedsvæsenet ..................................................................... 1.747,0 - 1.747,0
16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor .......................... 1.747,0 - 1.747,0

Ældre og demens ..................................................................... - - -
16.65. Ældre .............................................................................. - - -

Tilskud til kommuner mv. ..................................................... 1.988,5 -3.096,3 -1.107,8
16.91. Tilskud til kommuner .................................................... 1.988,5 -3.096,3 -1.107,8

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 8.724,7 -2.007,8 6.716,9
Årets resultat ............................................................................. 13,5 - 13,5
Aktivitet i alt ............................................................................. 8.738,2 -2.007,8 6.730,4
 Udgift ..................................................................................... 10.579,1 -2.007,8 8.571,3
 Indtægt ................................................................................... 1.840,9 - 1.840,9

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................................................... 2.702,6 1.551,5 4.254,1
 Indtægt ................................................................................... 1.197,3 - 1.197,3
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 20,8 - 20,8
 Indtægt ................................................................................... 5,0 - 5,0
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 7.797,9 -3.559,3 4.238,6
 Indtægt ................................................................................... 638,4 - 638,4
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 57,8 - 57,8
 Indtægt ................................................................................... 0,2 - 0,2
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Fællesudgifter

16.11. Centralstyrelsen

16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 286,9 68,6 355,5
Indtægt ............................................................................... 21,3 - 21,3
Udgift ................................................................................. 321,7 68,6 390,3
Årets resultat ...................................................................... -13,5 - -13,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -16,5 68,6 -

2. Aktstykker  
Indbudgettering af midler til aftale om satspuljen på
sundhedsområdet for 2019-2022, jf. akt. 217 af 18.
juni 2020 ...................................................................... -1,8 -2,8 -
Overførsel fra § 16.11.01.69. Sundhedsdataudspil til
§ 15.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet.
Tryghed og tillid til sundhedsforskning. Jf. akt 233
af 25. juni 2020 ........................................................... - -1,3 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 15.91.11.20. Statstilskud til
kommuner. Overførsel af midler vedr. vaccinations-
ambassadører, jf. akt. 273 af 27. august 2020 ............ - -1,4 -
Overførsel til § 16.11.01.15. Reserve til gennemfø-
relse af programmet om bedre brug af sundhedsdata
fra § 28.21.31.15. Merudgifter ved nye bevillings-
forslag, jf. akt. 102 af 10. december 2020 ................. - 5,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til udvikling af "Smit-
testop-appen" som følge af COVID-19, jf. akt 204
af 11. juni 2020 ........................................................... 2,0 20,0 -
Ekstraordinære driftsudgifter til oprettelse af ny af-
deling under § 16.11.01. Departementet som følge
af COVID-19, jf. BV 3.3.2. ........................................ 3,3 4,4 -
Ekstraordinære driftsudgifter til overtagelse af re-
spiratorer og udlån til udlandet som følge af CO-
VID-19, jf. akt. 271 af 6. august 2020 ....................... - 3,4 -
Ekstraordinære driftsudgifter til smittestops-appen
som følge af COVID-19, jf. akt. 16 af 5. november

 2020 .............................................................................. 0,5 12,0 -
Ekstraordinære driftsudgifter til donation af respira-
torer som følge af COVID-19, jf. akt. 21 af 5. no-
vember 2020 ................................................................ - 18,4 -
Indbudgettering af ekstraordinære udgifter til hånd-
tering af COVID-19, jf. akt. 104 af 10. december
2020 .............................................................................. 2,1 2,6 -
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Indbudgettering af midler til supplerende finansi-
ering af TestCenter Danmark, jf. akt. 101 af 10. de-
cember 2020 ................................................................. - 0,1 -
Regulering af ekstraordinære driftsudgifter til smit-
testop-app som følge af COVID-19, jf. akt. 16 af 5.
november 2020 ............................................................ - -1,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.01.15. Reserve til gennemfø-
relse af programmet om bedre brug af sundhedsdata
til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsdata-
styrelsen. Veksling af lønsum til medarbejdere SDP . -4,5 - -
Overførsel fra § 16.11.01.15. Reserve til gennemfø-
relse af programmet om bedre brug af sundhedsdata
til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsdata-
styrelsen. Veksling af lønsum SDP - anlægsløn ........ -5,5 - -
Overførsel fra § 16.11.01.15. Reserve til gennemfø-
relse af programmet om bedre brug af sundhedsdata
til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsdata-
styrelsen. Veksling af lønsum vedr. synlighed ........... -6,8 - -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 16.11.17.10. Alm. Virk-
somhed, Sundhedsdatastyrelsen. Finansiering af ad-
ministrativ it ................................................................. -1,1 -1,8 -
Overførsel til § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet fra § 16.11.16.10. Almindelig
virksomhed, Lægemiddelstyrelsen. Finansiering af

 ERS .............................................................................. - 2,5 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 16.11.11.10. Almindelig
virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Finansiering af
IRRS-missionen ........................................................... -1,3 -2,0 -
Overførsel fra § 16.11.01.69. Sundhedsdata, Depar-
tementet til § 16.11.40.10. Almindelig virksomhed,
Fællessekretariatet. Komitésystemets sagsbehand-
ling ................................................................................ -1,2 -1,2 -
Overførsel til § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet fra § 16.65.50.10. Pulje til bed-
re bemanding i ældreplejen. Administrationsbidrag -
Bedre Bemanding ........................................................ 0,5 0,5 -
Overførsel fra § 16.11.01.66. Etablering af forsøgs-
ordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om sat-
spuljen for 2017-2020 til § 16.11.16.10. Alm. virk-
somhed, Lægemiddelstyrelsen. Forsøgsordning ......... - -1,1 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 16.11.17.10. Alm. Virk-
somhed, Sundhedsdatastyrelsen. Udvikling af frem-
skrivningsmodel for mikrosimulation ......................... - -1,0 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 16.11.79.40. Reserve vedr.
det kommunale lov- og cirkulæreprogram. Inddæk-
ning af DUT-underskud vedr. 2019 ............................ - -0,3 -
Overførsel fra § 16.11.01.30. Analyse af lægemid-
deldata og data om medicinsk udstyr til §
16.11.16.10. Almindelig virksomhed, Lægemiddel-
styrelsen. Overførsel vedr. Data Analytics Center

 (DAC) ........................................................................... - -13,7 -
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Overførsel til § 16.11.01.78. Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet 2019-2022 fra § 16.11.79.60.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2019-
2022. Overførsel af uforbrugte satspuljemidler .......... - 1,5 -
Overførsel til § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet fra § 16.11.79.61. Aftale om fi-
nansloven for 2019 på ældreområdet. Nulstilling af
reserven § 16.11.79.61. ................................................ - 4,1 -
Overførsel til § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet fra § 16.11.79.62. Aftale om fi-
nansloven for 2019 på sundhedsområdet. Nulstilling
af reserven § 16.11.79.62. ........................................... - 24,0 -
Overførsel til § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet fra § 16.11.79.63. Pulje til
sundhedsindsatser. Nulstilling af reserven §

 16.11.79.63. .................................................................. - 2,0 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 16.11.37.10. Alm. virk-
somhed, Nationalt Genom Center. Veksling af løn-
sum vedr. NGC ............................................................ -5,0 - -
Overførsel fra § 16.11.01.66. Etablering af forsøgs-
ordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om sat-
spuljen 2017-2020 til § 16.11.12.10. Alm. Virksom-
hed, Styrelsen for Patientsikkerhed ............................. - -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.01.66. Etablering af forsøgs-
ordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om sat-
spuljen for 2017-2020 til § 16.11.17.10. Alm. Virk-
somhed, Sundhedsdatastyrelsen ................................... - -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 16.11.17.10. Alm. Virk-
somhed, Sundhedsdatastyrelsen. Håndtering af
driftsopgaver m.v. ........................................................ - -2,0 -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 16.11.40.10. Almindelig
virksomhed, Fællessekretariatet. Veksling af lønsum -0,5 - -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dis-
positionsbegrænsninger mv. af 7. december 2020 ..... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser 2020, jf. nega-
tiv budgetregulering på finansloven for 2020 ............ - -4,8 -
Overførsel til § 16.11.01.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 28.21.31.15. Vintertjeneste. Finansi-
ering af afholdte refusionsudgifter ifm. indlån af
medarbejdere i regi af COVID-19-jobbanken ............ 2,8 2,8 -
BV 2.2.11. Der er for bevillingen opført på §
16.11.01.20. ICARS adgang til, at tilskud kan gives
som tilsagn i 2020, jf. BV 3.3.2. ................................ - - -
Overførsel fra § 16.11.01.10. Almindelig virksom-
hed, Departementet til § 16.11.01.12. COVID-19-
relaterede udgifter. Flytning af COVID-19-relatere-
de udgifter til UK12 .................................................... - - -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 3,5 - 3,5
Overført overskud .............................................................. 112,1 - 112,1
Egenkapital i alt ................................................................. 115,6 - 115,6

Langfristet gæld primo ...................................................... 40,0 - 40,0
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 5,0 - 5,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 35,0 - 35,0

Låneramme ........................................................................ 86,5 -6,0 80,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 40,5 - 43,5
Bemærkninger: Overførsel af låneramme fra § 16.11.01. Departementet til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen på 6,0 mio.
kr. 

16.11.11. Sundhedsstyrelsen (tekstanm. 2 og 101) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 181,4 115,0 296,4
Indtægt ............................................................................... 41,2 - 41,2
Udgift ................................................................................. 222,6 115,0 337,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 48,9 115,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 15.11.30.10. Socialsty-
relsen, Alm. virksomhed. Styrket indsats i PPR, jf.
akt. 217 af 18. juni 2020 ............................................. 0,5 0,5 -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.18.10. Forsøgs-
ordning med jordemoderbesøg på arbejdspladsen,
jf. akt. 314 af 24. september 2020 .............................. 0,1 0,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til information om
vaccinationsindsatser som følge af COVID-19, jf.
akt. 156 af 7. maj 2020 ............................................... 8,5 22,0 -
Ekstraordinære driftsudgifter til information om hy-
giejneindsatser som følge af COVID-19, jf. akt. 156
af 7. maj 2020 .............................................................. 4,8 18,1 -
Ekstraordinære driftsudgifter til initiativer målrettet
svækkede ældre som følge af COVID-19, jf. akt
166 af 14. maj 2020 .................................................... 0,5 0,5 -
Ekstraordinære driftsudgifter til flersproget telefo-
nisk hotline som følge af covid-19, jf. akt. 28 af
12. november 2020 ...................................................... 0,3 0,3 -
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Indbudgettering af ekstraordinære udgifter til hånd-
tering af COVID-19, jf. akt. 104 af 10. december

 2020 .............................................................................. 36,7 104,5 -
Regulering af ekstraordinære driftsudgifter til vacci-
nationsindsats som følge af COVID-19, jf. akt. 156
af 7. maj 2020 .............................................................. -7,0 -17,0 -
Regulering af ekstraordinære driftsudgifter til hygi-
ejneindsats som følge af COVID-19, jf. akt. 156 af
7. maj 2020 .................................................................. -3,3 -14,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.18.10. Alm.
Virksomhed, Styrelsen for Patientklager. Lønsum-
safregning vedr. Koncernregnskab - STPK ................ 0,6 - -
Overførsel fra § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.12.10. Alm.
Virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Løn-
sumsafregning vedr. Servicecenter - SST ................... -1,7 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.12.10. Alm.
Virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Løn-
sumsafregning vedr. Koncernregnskab - STPS .......... 1,1 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.17.10. Alm.
Virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Lønsumsafreg-
ning vedr. Koncernregnskab - SDS ............................ 0,7 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.37.10. Alm.
virksomhed, Nationalt Genom Center. Lønsumsaf-
regning vedr. Koncernregnskab - NGC ...................... 0,3 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.40.10. Alminde-
lig virksomhed, Fællessekretariatet. Lønsumsafreg-
ning vedr. Koncernregnskab - Fællessekretariatet ...... 0,1 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.11.10. Alminde-
lig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Veksling af løn-
sumsafregning vedr. Koncernregnskab - LMST ......... 1,3 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.11.01.10. Alminde-
lig virksomhed, Departementet. Finansiering af
IRRS-missionen ........................................................... 1,3 2,0 -
Overførsel fra § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.17.10. Alm.
Virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Overførsel af
anlæg - finansiering af renter ...................................... - -0,4 -
Administrationsbidrag § 16.31.03.10. Videreuddan-
nelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af 2008
og LBK nr. 913 af 2010. Veksling af lønsum ........... 0,5 - -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.31.03.10. Videre-
uddannelse af læger og tandlæger, LBK nr. 1350 af
2008 og LBK nr. 913 af 2010. Fast adm.bidrag ........ - 0,5 -
Overførsel fra § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen til § 16.11.12.10. Alm.
Virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Afreg-
ning af lønsum vedr. arbejdsmiljø - SST ................... -0,2 - -
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Overførsel til § 16.11.11.55. Aftale om satspuljen
2017-2020 fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet. Adm.bidrag. For-
løbsprogrammer for børn (2017-52-b) ........................ 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.55. Aftale om satspuljen
på sundheds- og ældreområdet 2017-2020 fra §
16.11.50.10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og
ældreområdet. Adm.bidrag. Tidlig indsats
(2017-65-a) ................................................................... 0,1 0,2 -
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse fra §
16.11.50.10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og
ældreområdet. Adm.bidrag. Seksuel sundhed (2017-
67) ................................................................................ 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.20. Forebyggelse fra §
16.11.50.10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og
ældreområdet. Adm.bidrag. Styrkelse af den kom-
munale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.
(2012-7) ........................................................................ 0,1 0,2 -
Overførsel til § 16.11.11.70. Aftale om satspuljen
for 2018-2021 fra § 16.11.50.10. Aftaler om sat-
spuljer på sundheds- og ældreområdet. Adm.bidrag.
Fremskudt reg. funktion (2018-30-a) .......................... 0,7 0,7 -
Overførsel til § 16.11.11.70. Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet for 2018-2021 fra §
16.11.50.10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og
ældreområdet. Adm.bidrag. Tværsektorielle teams
(2018-33-a) ................................................................... 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.70. Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet for 2018-2021 fra §
16.11.50.10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og
ældreområdet. Adm.bidrag. Styrket indsats (2018-
34-b) ............................................................................. 0,2 0,2 -
Overførsel til § 16.11.11.70. Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet for 2018-2021 fra §
16.11.50.10. Aftaler om satspuljer på sundheds- og
ældreområdet. Adm.bidrag. Smertebehandling
(2018-43) ...................................................................... 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.80. Aftale om satspuljen
på ældreområdet for 2018-2021 fra § 16.11.50.10.
Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområ-
det. Adm.bidrag. Fællesskabspulje (2018-55-a). ........ 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.80. Aftale om satspuljen
på ældreområdet for 2018-2021 fra § 16.11.50.10.
Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområ-
det. Adm.bidrag. Ernæringsindsatser (2018-58-a) ...... 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.80. Aftale om satspuljen
på ældreområdet for 2018-2021 fra § 16.11.50.10.
Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområ-
det. Adm.bidrag. Befordring (2018-59-b) ................... 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.81. Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet, 2019-2022 fra § 16.11.50.10.
Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområ-
det. Adm.bidrag. Bedre inddragelse (2019-45) .......... 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.81. Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet, 2019-2022 fra § 16.11.50.10.
Aftaler om satspuljer på sundheds- og ældreområ-
det. Adm.bidrag. Kompetencecenter for børn (2019-
51) ................................................................................ 0,1 0,1 -
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Overførsel til § 16.11.11.83. Aftale om satspuljen
på ældreområdet 2019-2022 fra § 16.11.50.10. Af-
taler om satspuljer på sundheds- og ældreområdet.
Adm.bidrag. Indsatser mod ensomhed (2019-81-a) ... 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.83. Aftale om satspuljen
på ældreområdet 2019-2022 fra § 16.11.50.10. Af-
taler om satspuljer på sundheds- og ældreområdet.
Adm.bidrag. Pulje til bekæmpe ensomhed
(2019-84-a) ................................................................... 0,1 0,1 -
Overførsel til § 16.11.11.50. Delaftale om satspul-
jen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold fra § 16.11.50.20. Delaftale om satspuljen
for 2017-2020. Adm.bidrag (2017-83-0) .................... 0,2 0,3 -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen fra § 16.33.40.10. Pulje til
forskning i immunterapi. Faglig bistand vedrørende
udmøntning af pulje til forskning i immunterapi. ...... - 0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser 2020, jf. nega-
tiv budgetregulering på finansloven for 2020 ............ - -5,8 -
Overførsel til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, SST fra § 16.51.92.10. Øget indsats til genop-
træning af hjerneskadede. Anbefalinger vedr. gen-
optræning efter hjerneskade, jf. BV 3.3.2. ................. 1,0 1,0 -
Overførsel til § 16.11.11.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 28.21.31.15. Vintertjeneste. Finansi-
ering af afholdte refusionsudgifter ifm. indlån af
medarbejdere i regi af COVID-19 .............................. 0,4 0,4 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 9,5 - 9,5
Overført overskud .............................................................. 8,6 - 8,6
Egenkapital i alt ................................................................. 18,1 - 18,1

Langfristet gæld primo ...................................................... 12,8 - 12,8
+ anskaffelser .................................................................... 1,5 - 1,5
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 0,5 - 0,5
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 2,5 - 2,5
Samlet gæld ultimo ........................................................... 12,3 - 12,3

Låneramme ........................................................................ 12,3 -0,3 12,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 102,5
Bemærkninger: Overførsel af låneramme fra § 16.11. 11. Sundhedsstyrelsen til § 16.11.1 2 . Styrelsen for Patientsikkerhed
på 0,3 mio. kr.
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16.11.12. Styrelsen for Patientsikkerhed (tekstanm. 120) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 104,0 132,8 236,8
Indtægt ............................................................................... 85,0 - 85,0
Udgift ................................................................................. 189,0 132,8 321,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 102,0 132,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Indbudgettering af ekstraordinære udgifter til hånd-
tering af COVID-19, jf. akt. 104 af 10. december
2020 .............................................................................. 32,1 40,3 -
Ekstraordinære driftsudgifter til smitteopsporing i
forbindelse som følge af COVID-19, jf. akt. 84 af
10. december 2020 ....................................................... 65,7 92,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 16.11.12.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed fra § 16.11.11.10.
Almindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Løn-
sumsafregning vedr. Servicecenter - SST ................... 1,7 - -
Overførsel fra § 16.11.12.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed til § 16.11.11.10. Al-
mindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsum-
safregning vedr. Koncernregnskab - STPS ................. -1,1 - -
Overførsel til § 16.11.12.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed fra § 16.11.12.10.
Alm. Virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed.
Veksling af lønsum - Afregning af Servicecenter
LMST ........................................................................... 2,9 - -
Overførsel til § 16.11.12.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed fra § 16.11.18.10.
Alm. Virksomhed, Styrelsen for Patientklager. Mid-
ler til fælles it-pulje ..................................................... - 0,4 -
Overførsel til § 16.11.12.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed fra § 16.11.11.10.
Almindelig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Afreg-
ning af lønsum vedr. arbejdsmiljø - SST ................... 0,2 - -
Overførsel til § 16.11.12.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed fra § 16.11.01.66.
Etablering af forsøgsordning med medicinsk canna-
bis, jf. aftale om satspuljen 2017-2020 ....................... - 0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser 2020, jf. nega-
tiv budgetregulering på finansloven for 2020 ............ - -0,6 -
Overførsel til § 16.11.12.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 28.21.31.15. Vintertjeneste. Finansi-
ering af afholdte refusionsudgifter ifm. indlån af
medarbejdere i regi af COVID-19 .............................. 0,5 0,5 -
Overførsel fra § 16.11.12.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientsikkerhed til § 16.11.12.12.
COVID-19-relaterede udgifter. Flytning af COVID-
19-relaterede udgifter til UK12 ................................... - - -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 3,9 - 3,9
Overført overskud .............................................................. 15,5 - 15,5
Egenkapital i alt ................................................................. 19,4 - 19,4

Langfristet gæld primo ...................................................... 0,6 - 0,6
+ anskaffelser .................................................................... 0,4 - 0,4
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afskrivninger ................................................................... 0,1 - 0,1
Samlet gæld ultimo ........................................................... 0,9 - 0,9

Låneramme ........................................................................ 3,2 0,3 3,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 28,1 - 25,7
Bemærkninger: Overførsel af låneramme til § 16.11.1 2 . Styrelsen for Patientsikkerhed fra § 16.11. 11. Sundhedsstyrelsen
på 0,3 mio. kr.

16.11.16. Lægemiddelstyrelsen (tekstanm. 102) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 49,4 195,4 244,8
Indtægt ............................................................................... 403,0 - 403,0
Udgift ................................................................................. 452,4 195,4 647,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 195,4 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.11.16.10. Almindelig virksom-
hed, Lægemiddelstyrelsen til § 15.91.03.10. Statstil-
skud til sundhedsområdet. Urenheder i nitrosam-
iner, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ................................ - -0,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til medicinlagre mv.
som følge af COVID-19, jf. akt. 216 af 25. juni

 2020 .............................................................................. - 333,0 -
Indbudgettering af ekstraordinære udgifter til hånd-
tering af COVID-19, jf. akt. 104 af 10. december

 2020 .............................................................................. - 42,5 -
Regulering af ekstraordinære driftsudgifter til udgif-
ter forbundet med medicinlagre som følge af CO-
VID-19, jf. akt. 216 af 25. juni 2020 ......................... - -186,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 16.11.16.10. Almindelig virksom-
hed, Lægemiddelstyrelsen fra § 16.11.17.10. Alm.
Virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. E-medisys.
Korrektion af bevillingstilførsel .................................. - 0,7 -
Overførsel fra § 16.11.16.10. Almindelig virksom-
hed, Lægemiddelstyrelsen til § 16.11.01.10. Almin-
delig virksomhed, Departementet. Finansiering af

 ERS .............................................................................. - -2,5 -
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Overførsel til § 16.11.16.10. Alm. virksomhed, Læ-
gemiddelstyrelsen fra § 16.11.01.66. Etablering af
forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. aftale
om satspuljen 2017-2020. Forsøgsordning ................. - 1,1 -
Overførsel til § 16.11.16.10. Almindelig virksom-
hed, Lægemiddelstyrelsen fra § 16.11.01.30. Analy-
se af lægemiddeldata og data om medicinsk udstyr.
Overførsel vedr. Data Analytics Center (DAC) ......... - 13,7 -
Overførsel fra § 16.11.16.10. Almindelig virksom-
hed, Lægemiddelstyrelsen til § 16.11.17.10. Alm.
Virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Håndtering af
driftsopgaver mv. ......................................................... - -4,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser 2020, jf. nega-
tiv budgetregulering på finansloven for 2020 ............ - -1,7 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 18,4 - 18,4
Overført overskud .............................................................. 6,1 - 6,1
Egenkapital i alt ................................................................. 24,5 - 24,5

Langfristet gæld primo ...................................................... 53,3 - 53,3
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 18,0 - 18,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 18,0 - 18,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 53,3 - 53,3

Låneramme ........................................................................ 53,3 34,0 87,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 61,1
Bemærkninger: L åneramme n på § 16.11.1 6 . Lægemiddelstyrelsen forhøjes med i alt 34,0 mio. kr. vedr. LEOPARD-
projektet , jf. akt. 103 af 10. december 2020 .

16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (tekstanm. 101) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 245,7 65,4 311,1
Indtægt ............................................................................... 80,2 - 80,2
Udgift ................................................................................. 325,9 65,4 391,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 53,1 65,4 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til påmindelsessystem
som følge af COVID-19, jf. akt. 156 af 7. maj

 2020 .............................................................................. - 0,3 -
Ekstraordinære driftsudgifter til etablering af Test-
center Danmark som følge af COVID-19, jf. akt.
215 af 18. juni 2020 .................................................... 2,8 4,6 -
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Ekstraordinære driftsudgifter til opdatering af an-
meldelsesdatabasen i regi af National Videnskabse-
tisk Komité (Aftale om genstart af dansk eksport af
8. oktober 2020), jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 ......... - 2,0 -
Indbudgettering af ekstraordinære udgifter til hånd-
tering af COVID-19, jf. akt. 104 af 10. december
2020 .............................................................................. 13,7 32,6 -
Indbudgettering af midler til supplerende finansi-
ering af TestCenter Danmark, jf. akt. 101 af 10. de-
cember 2020 ................................................................. 4,9 9,2 -
Ekstraordinære driftsudgifter til smitteopsporing i
forbindelse som følge af COVID-19, jf. akt. 84 af
10. december 2020 ....................................................... 0,5 2,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.11.10. Almindelig
virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsumsafregning
vedr. Koncernregnskab - SDS ..................................... -0,7 - -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.16.10. Almindelig
virksomhed, Lægemiddelstyrelsen. E-medisys. Kor-
rektion af bevillingstilførsel ........................................ - -0,7 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.35.01.10. Driftsbud-
get, SSI. Opgaveløsning for SSI - veksling af løn-
sum ............................................................................... 3,6 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.18.10. Alm.
Virksomhed, Styrelsen for Patientklager. Medarbej-
dere og opgaveløsning for STPK - veksling af løn-
sum ............................................................................... 5,3 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.15. Reserve
til gennemførelse af programmet om bedre brug af
sundhedsdata. Veksling af lønsum til medarbejdere
SDP .............................................................................. 4,5 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.15. Reserve
til gennemførelse af programmet om bedre brug af
sundhedsdata. Veksling af lønsum SDP - anlægsløn . 5,5 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.15. Reserve
til gennemførelse af programmet om bedre brug af
sundhedsdata. Veksling af lønsum vedr. synlighed .... 6,8 - -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.10. Alminde-
lig virksomhed, Departementet. Finansiering af ad-
ministrativ it ................................................................. 1,1 1,8 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.11.10. Alminde-
lig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Overførsel af
anlæg - finansiering af renter ...................................... - 0,4 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.35.01.10. Driftsbud-
get, SSI. MIBA/HAIBA - regioners bidrag ................ - -1,6 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.35.01.10. Driftsbud-
get, SSI. MIBA/HAIBA - SDS' egenfinansiering ...... - -0,4 -
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Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.10. Alminde-
lig virksomhed, Departementet. Udvikling af frem-
skrivningsmodel for mikrosimulation ......................... - 1,0 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.66. Etablering
af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. afta-
le om satspuljen for 2017-2020 .................................. - 0,2 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.18.10. Alm.
Virksomhed, Styrelsen for Patientklager. Håndte-
ring af driftsopgaver mv. ............................................. 3,2 10,0 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.16.10. Alminde-
lig virksomhed, Lægemiddelstyrelsen. Håndtering
af driftsopgaver mv. ..................................................... - 4,5 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 16.11.01.10. Alminde-
lig virksomhed, Departementet. Håndtering af
driftsopgaver mv. ......................................................... - 2,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dis-
positionsbegrænsninger mv. for 2020 af 7. decem-
ber 2020 ....................................................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser 2020, jf. nega-
tiv budgetregulering på finansloven for 2020 ............ - -5,0 -
Overførsel til § 16.11.17.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 28.21.31.15. Vintertjeneste. Finansi-
ering af afholdte refusionsudgifter ifm. indlån af
medarbejdere i regi af COVID-19-jobbanken ............ 1,5 1,5 -
Overførsel til § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen fra § 07.12.02.60. Fællesof-
fentlige initiativer (DIGST). Betjening af portefølje-
sekretariat vedr. telemedicin, jf. BV 3.3.2 .................. 0,4 0,4 -
Overførsel fra § 16.11.17.10. Alm. Virksomhed,
Sundhedsdatastyrelsen til § 16.11.17.12. COVID-
19-relaterede udgifter. Flytning af COVID-19-rela-
terede udgifter til UK12 .............................................. - - -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 5,4 - 5,4
Overført overskud .............................................................. 15,8 - 15,8
Egenkapital i alt ................................................................. 21,2 - 21,2

Langfristet gæld primo ...................................................... 84,2 - 84,2
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 10,0 - 10,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 12,0 - 12,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 82,2 - 82,2

Låneramme ........................................................................ 85,0 107,3 192,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 96,7 - 42,7
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Bemærkninger: Overførsel af låneramme til § 16.11.1 7 . Sundhedsdatastyrelsen på i alt 97, 3 mio. kr. fra § 16.11.01.
Departementet (6,0 mio. kr.), § 16.11.18. Styrelsen for Patientklager (1,5 mio. kr.), § 16.11.37. Nationalt Genom Center
(4,4 mio. kr.), § 16.11.40. Fællessekretariatet (1,4 mio. kr.) og § 16.35.01. Statens Serum Institut (84,0 mio. kr.). Endvi-
dere forhøjes lånerammen for § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen med 10,0 mio. kr. vedr. COVID-19-relaterede investe-
ringer, jf. akt. 104 af 10. december 2020.

16.11.18. Styrelsen for Patientklager (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 24,3 -11,1 13,2
Indtægt ............................................................................... 145,4 - 145,4
Udgift ................................................................................. 169,7 -11,1 158,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -7,9 -11,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.18.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientklager til § 16.11.11.10. Almin-
delig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsumsaf-
regning vedr. Koncernregnskab - STPK ..................... -0,6 - -
Overførsel til § 16.11.18.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientklager fra § 16.11.12.10. Alm.
Virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Veks-
ling af lønsum - screening for tilsynsaspekter ............ 1,2 - -
Overførsel fra § 16.11.18.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientklager til § 16.11.12.10. Alm.
Virksomhed, Styrelsen for Patientsikkerhed. Midler
til fælles it-pulje ........................................................... - -0,4 -
Overførsel fra § 16.11.18.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientklager til § 16.11.17.10. Alm.
Virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Håndtering af
driftsopgaver m.v. ........................................................ -3,2 -10,0 -
Overførsel fra § 16.11.18.10. Alm. Virksomhed,
Styrelsen for Patientklager til § 16.11.17.10. Alm.
Virksomhed, Sundhedsdatastyrelsen. Medarbejdere
og opgaveløsning for STPK - veksling af lønsum ..... -5,3 - -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser 2020, jf. nega-
tiv budgetregulering på finansloven for 2020 ............ - -0,7 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 3,1 - 3,1
Overført overskud .............................................................. -34,8 - -34,8
Egenkapital i alt ................................................................. -31,7 - -31,7

Langfristet gæld primo ...................................................... 0,4 - 0,4
+ anskaffelser .................................................................... 0,6 - 0,6
- afskrivninger ................................................................... 0,2 - 0,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... 0,8 - 0,8
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Låneramme ........................................................................ 2,1 -1,5 0,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 38,1 - 133,3
Bemærkninger: Overførsel af låneramme fra § 16.11. 18 . Styrelsen for Patientklager til § 16.11.1 7 . Sundhedsdatasty-
relsen på 1,5 mio. kr. 

16.11.37. Nationalt Genom Center (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 30,3 -0,3 30,0
Indtægt ............................................................................... 0,4 - 0,4
Udgift ................................................................................. 30,7 -0,3 30,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,7 -0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.37.10. Alm. virksomhed, Na-
tionalt Genom Center til § 16.11.11.10. Almindelig
virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsumsafregning
vedr. Koncernregnskab - NGC .................................... -0,3 - -
Overførsel til § 16.11.37.10. Alm. virksomhed, Na-
tionalt Genom Center fra § 16.11.01.10. Almindelig
virksomhed, Departementet. Veksling af lønsum
vedr. NGC .................................................................... 5,0 - -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser 2020, jf. nega-
tiv budgetregulering på finansloven for 2020 ............ - -0,3 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,6 - 0,6
Egenkapital i alt ................................................................. 0,6 - 0,6

Samlet gæld ultimo ........................................................... - - -

Låneramme ........................................................................ 5,0 -4,4 0,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -
Bemærkninger: Overførsel af låneramme fra § 16.11. 37 . Nationalt Genom Center til § 16.11.1 7 . Sundhedsdatastyrelsen
på 4, 4 mio. kr.

16.11.40. Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske
Komité (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 10,6 1,2 11,8
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 10,6 1,2 11,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
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 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,6 1,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.11.40.10. Almindelig virksom-
hed, Fællessekretariatet til § 16.11.11.10. Alminde-
lig virksomhed, Sundhedsstyrelsen. Lønsumsafreg-
ning vedr. Koncernregnskab - Fællessekretariatet ...... -0,1 - -
Overførsel til § 16.11.40.10. Almindelig virksom-
hed, Fællessekretariatet fra § 16.11.01.10. Alminde-
lig virksomhed, Departementet. Komitésystemets
sagsbehandling ............................................................. 1,2 1,2 -
Overførsel til § 16.11.40.10. Almindelig virksom-
hed, Fællessekretariatet fra § 16.11.01.10. Alminde-
lig virksomhed, Departementet. Veksling af lønsum . 0,5 - -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,2 - 0,2
Overført overskud .............................................................. 1,1 - 1,1
Egenkapital i alt ................................................................. 1,3 - 1,3

Langfristet gæld primo ...................................................... 0,3 - 0,3
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 0,1 - 0,1
Samlet gæld ultimo ........................................................... 0,2 - 0,2

Låneramme ........................................................................ 1,7 -1,4 0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 11,8 - 66,7
Bemærkninger: Over førsel af låneramme fra § 16.11.40. Fællessekretariatet for det Etiske Råd og NVK til § 16.11 .17
. Sundhedsdatastyrelsen på 1,4 mio. kr.

16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 2,7 -2,7 -
Udgift ................................................................................. 2,7 -2,7 -
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -2,4 -2,7 -
5. Overførsel mellem hovedkonti  

Overførsel til § 16.11.11.50. Delaftale om satspul-
jen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold fra § 16.11.50.20. Delaftale om satspuljen
for 2017-2020. Adm.bidrag (2017-83-0) .................... -0,2 -0,3 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.55.
Aftale om satspuljen 2017-2020. Adm.bidrag. For-
løbsprogrammer (2017-52-b) ....................................... -0,1 -0,1 -
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Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.55.
Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet
2017-2020. Adm.bidrag. Tidlig indsats (2017-65-a) .. -0,1 -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.20.
Forebyggelse. Adm.bidrag. Seksuel sundhed. (2017-
67). ............................................................................... -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.20.
Forebyggelse. Adm.bidrag. Styrkelse af den kom-
munale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.
(2012-7) ........................................................................ -0,1 -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.70.
Aftale om satspuljen for 2018-2021. Adm.bidrag.
Fremskudt regional funktion (2018-30-a) ................... -0,7 -0,7 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.70.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-
2021. Adm.bidrag. Tværsektorielle teams
(2018-33-a) ................................................................... -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.70.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-
2021. Adm.bidrag. Styrket indsats (2018-34-b) ......... -0,2 -0,2 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.70.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-
2021. Adm.bidrag. Smertebehandling (2018-43) ....... -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.80.
Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-
2021. Adm.bidrag. Fællesskabspulje (2018-55-a). ..... -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.80.
Aftale om satspuljen for 2018-2021. Adm.bidrag.
Tværfaglige ernæringsindsatser (2018-58-a) .............. -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.80.
Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-
2021. Adm.bidrag. Befordring (2018-59-b) ................ -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.81.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet, 2019-
2022. Adm.bidrag. Bedre inddragelse (2019-45) ....... -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.81.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet, 2019-
2022. Adm.bidrag. Kompetencecenter for børn
(2019-51) ...................................................................... -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.83.
Aftale om satspuljen på ældreområdet 2019-2022.
Adm.bidrag. Indsatser imod ensomhed (2019-81-a) .. -0,1 -0,1 -
Overførsel fra § 16.11.50.10. Aftaler om satspuljer
på sundheds- og ældreområdet til § 16.11.11.83.
Aftale om satspuljen på ældreområdet 2019-2022.
Adm.bidrag. Pulje til ensomhed (2019-84-a) ............. -0,1 -0,1 -
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16.11.79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 136)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 984,5 -984,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -984,5 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.11.79.30. Delaftale satspuljen
2017-2020: Handlingsplan, vold fra § 15.91.11.20.
Statstilskud til kommuner. Efterregulering særlige
pladser, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 .......................... - 1,8 -
Overførsel til § 16.11.79.30. Delaftale om satspul-
jen for 2017-2020: Handlingsplan, vold fra §
15.91.03.10. Statstilskud sundhedsområdet. Efterre-
gulering særlige pladser, jf. akt. 233 af 25. juni

 2020 .............................................................................. - 2,7 -
Overførsel fra § 16.11.79.25. Reserve social-, sund-
heds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 til
§ 15.91.11.20. Statstilskud til kommuner. Faste læ-
ger på plejecentre, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ......... - -15,0 -
Overførsel fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven
for 2020 til § 15.91.03.10. Statstilskud til sundheds-
området. Styrket kapacitet i psykiatrien - drift, jf.
akt. 233 af 25. juni 2020 ............................................. - -360,0 -
Overførsel fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven
for 2020 til § 15.91.03.10. Statstilskud til sundheds-
området. Styrket kapacitet i psykiatrien - anlæg, jf.
akt. 233 af 25. juni 2020 ............................................. - -150,0 -
Overførsel fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven
for 2020 til § 15.91.03.10. Statstilskud til sundheds-
området. Styrkelse af retspsykiatrien, jf. akt. 233 af
25. juni 2020 ................................................................ - -90,0 -
Overførsel fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven
for 2020 til § 15.91.03.10. Statstilskud til sundheds-
området. Flere sygeplejersker, jf. akt. 233 af 25. ju-
ni 2020 ......................................................................... - -300,0 -
Overførsel fra § 16.11.79.25. Reserve social-, sund-
heds- og arbejdsmarkedsområdet til § 15.91.03.10.
Statstilskud til sundhedsområdet. Udrednings- og
behandlingsenheder, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ...... - -15,0 -
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
Finansiering sonderemedier, jf. akt. 233 af 25. juni

 2020 .............................................................................. - 22,5 -
Overførsel til § 16.11.79.62. Aftale om finansloven
for 2019 på sundhedsområdet fra § 15.91.03.10.
Statstilskud til sundhedsområdet. Sikkerhed ved
bloddonation, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ................. - 0,2 -
Overførsel fra § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram til §
15.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet. Fi-
nansiering af sonderemedier, jf. akt. 233 af 25. juni

 2020 .............................................................................. - -22,5 -
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Overførsel fra § 16.11.79.16. Aftale om finansloven
for 2020 til § 15.91.11.20. Statstilskud til kommu-
ner. Socialtandpleje, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ...... - -40,0 -
Overførsel fra § 16.11.79.62. Aftale om finansloven
for 2019 på sundhedsområdet til § 15.91.11.20.
Statstilskud til kommuner. Midler vedr vaccina-
tionsambassadører, jf akt. 273 af 27 august 2020 ...... - -4,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram fra §
16.11.01.10. Almindelig virksomhed, Departemen-
tet. Inddækning af DUT-underskud vedr. 2019 .......... - 0,3 -
Overførsel fra § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram til §
16.21.17.10. Styrkelse af stofmisbrugsområdet. Ind-
dækning af DUT-underskud vedr. 2019 ..................... - -0,3 -
Overførsel fra § 16.11.79.60. Aftale om satspuljen
på sundhedsområdet 2019-2022 til § 16.11.01.78.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2019-
2022. Overførsel af uforbrugte satspuljemidler .......... - -1,5 -
Overførsel fra § 16.11.79.61. Aftale om finansloven
for 2019 på ældreområdet til § 16.11.01.10. Almin-
delig virksomhed, Departementet. Nulstilling af re-
serven § 16.11.79.61. ................................................... - -4,1 -
Overførsel fra § 16.11.79.62. Aftale om finansloven
for 2019 på sundhedsområdet til § 16.11.01.10. Al-
mindelig virksomhed, Departementet. Nulstilling af
reserven § 16.11.79.62. ................................................ - -24,0 -
Overførsel fra § 16.11.79.63. Pulje til sundheds-
indsatser til § 16.11.01.10. Almindelig virksomhed,
Departementet. Nulstilling af reserven §

 16.11.79.63. .................................................................. - -2,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserven. Besparelsen udmøntet på
øvrige konti .................................................................. - 20,6 -
Nulstilling af reserven § 16.11.79.30. ......................... - -7,5 -
Nulstilling af reserven § 16.11.79.40. ......................... - 1,3 -
Nulstilling af reserven § 16.11.79.46. ......................... - 2,4 -
Hjemmel til afholdelse af udgifter til flere hospi-
talsklovne, jf. BV 3.3.2. .............................................. - - -
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Forebyggelse

16.21. Forebyggelse

16.21.17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,9 0,3 1,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 16.21.17.10. Styrkelse af stofmis-
brugsområdet fra § 16.11.79.40. Reserve vedr. det
kommunale lov- og cirkulæreprogram. Inddækning
af DUT-underskud vedr. 2019 .................................... - 0,3 -

16.21.18. Forsøgsordning med jordemoderbesøg på arbejdspladsen (tekstanm. 101
og 134) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,0 -0,1 14,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.21.18.10. Forsøgsordning med
jordemoderbesøg på arbejdspladsen til §
16.11.11.10. Almindelig virksomhed, Sundhedssty-
relsen, jf. akt. 314 af 24. september 2020 .................. - -0,1 -

16.21.21. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 194,4 -11,9 182,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11,9 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.21.21.10. Børnevaccinationspro-
grammet til § 15.91.03.10. Statstilskud til sund-
hedsområdet. Vaccination mod kighoste til gravide,
jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ........................................ - -3,4 -
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Overførsel fra § 16.21.21.10. Børnevaccinationspro-
grammet til § 15.91.03.10. Statstilskud til sund-
hedsområdet. Gratis HPV-vaccine - unge mænd, jf.
akt. 233 af 25. juni 2020 ............................................. - -8,5 -

16.21.23. Tilskud til influenzavaccination (tekstanm. 101) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 129,9 122,8 252,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 122,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Forhøjelse af bevilling med henblik på at øge vac-
cinationsdeltagelsen og vaccination af sundhedsper-
soner, jf. akt. 130 af 2. april 2020 .............................. - 122,8 -

16.21.29. Tilskud til TUBA (tekstanm. 130) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 7,0 7,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til tilskud til TUBA
som følge af COVID-19, jf. akt. 167 af 14. maj

 2020 .............................................................................. - 7,0 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 7,0 mio. kr.
til tilskud til TUBA til bl.a. at udvide åbningstiden for TUBAs chat.

16.21.35. Tilskud til pneumokokvaccination (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 230,2 230,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 230,2 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til tilskud til pneumo-
kokvaccination som følge af COVID-19, jf. akt.
130 af 2. april 2020 ..................................................... - 230,2 -
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Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 230,2 mio.
kr. til gratis pneumokokvaccinationer til personer fyldt 65 år og risikogrupper herunder udgifter
til vacciner og honorarer til læger.

16.21.79. Forhåndsbetaling til EU-aftaler om køb af COVID-19-vacciner (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 128,0 128,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 128,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til forhåndsbetaling til
EU-aftaler om køb af COVID-19-vacciner, jf. akt.
22 af 5. november 2020 .............................................. - 128,0 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 128,0 mio.
kr. til forhåndsbetaling til EU-aftaler om køb af COVID-19-vacciner i forbindelse med yderligere
EU-aftaler om køb af COVID-19-vacciner.

16.21.80. Flersproget telefonisk hotline (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 2,7 2,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til flersproget telefo-
nisk hotline som følge af COVID-19, jf. akt. 28 af
12. november 2020 ...................................................... - 2,7 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 2,7 mio. kr.
til flersproget telefonisk hotline til at drive den flersprogede telefoniske hotline.
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Uddannelse og forskning

16.31. Uddannelse

16.31.01. Vurdering og fagprøver for 3. lands sundhedspersonel (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,5 0,2 3,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 16.31.01.10. Vurdering af fagprøver
for 3. lands sundhedspersonel fra § 16.35.01.10.
Driftsbudget, SSI. Medfinansiering af ekstra mundt-
lig fagprøve i 2020, jf. BV 3.3.2. ............................... - 0,2 -

16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 83,0 -0,5 82,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.31.03.10. Videreuddannelse af
læger og tandlæger, LB nr. 1350 af 2008 og LB nr.
913 af 2010 til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen. Fast administrationsbidrag ... - -0,5 -
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16.33. Forskning, forsøg, vidensdeling og analysevirksomhed

16.33.40. Pulje til forskning i immunterapi (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,4 -0,1 15,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.33.40.10. Pulje til forskning i
immunterapi til § 16.11.11.10. Almindelig virksom-
hed, Sundhedsstyrelsen. Faglig bistand vedrørende
udmøntning af pulje til forskning i immunterapi. ...... - -0,1 -

16.33.76. Vi Tester Danmark (tekstanm. 135) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 10,0 10,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til "Vi Tester Dan-
mark" som følge af COVID-19, jf. akt. 321 af 1.
oktober 2020 ................................................................ - 10,0 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 10,0 mio. kr.
til Vi Tester Danmark, som er et nationalt studie, der har til formål at tilvejebringe viden, der skal
optimere håndteringen af COVID-19 i Danmark.

16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.

16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 302,7 987,2 1.289,9
Indtægt ............................................................................... 715,7 - 715,7
Udgift ................................................................................. 1.018,4 987,2 2.005,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 987,2 -
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2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
15.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet. Styr-
ket overvågning af infektioner og smitsomme syg-
domme, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 .......................... - 2,3 -
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
35.11.01.10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
Styrket overvågning af infektioner og smitsomme
sygdomme, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 .................... - 2,4 -
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
15.91.03.10. Statstilskud til sundhedsområdet.
Screening for SCID, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ..... - 0,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til antistofmåling/blod-
prøve sfa. vaccination mod pneumokokker og over-
vågning som følge af COVID-19, jf. akt. 156 af 7.
maj 2020 ...................................................................... - 4,9 -
Ekstraordinære driftsudgifter til udsendelse af på-
mindelser via påmindelsessystem som følge af CO-
VID-19, jf. akt. 156 af 7. maj 2020 ............................ - 0,9 -
Ekstraordinære driftsudgifter til information om hy-
giejneindsatser som følge af COVID-19, jf. akt. 156
af 7. maj 2020 .............................................................. - 2,0 -
Ekstraordinære driftsudgifter til ekspertpanel vedr.
COVID-19, jf. akt. 156 af 7. maj 2020 ...................... - 20,0 -
Ekstraordinære driftsudgifter til etablering af Test-
center Danmark som følge af COVID-19, jf. akt.
215 af 18. juni 2020 .................................................... - 363,2 -
Ekstraordinære driftsudgifter til udvikling af Co-
VaXIX som følge af COVID-19, jf. akt. 15 af 5.
november 2020 ............................................................ - 18,8 -
Indbudgettering af ekstraordinære udgifter til hånd-
tering af COVID-19, jf. akt. 104 af 10. december

 2020 .............................................................................. - 84,9 -
Indbudgettering af midler til supplerende finansi-
ering af TestCenter Danmark, jf. akt. 101 af 10. de-
cember 2020 ................................................................. - 685,7 -
Regulering af ekstraordinære driftsudgifter til udgif-
ter vedr. Testcenter Danmark som følge af COVID-
19, jf. akt. 101 af 10. december 2020 ........................ - -200,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
16.11.17.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsdatastyrel-
sen. MIBA/HAIBA - regioners bidrag ....................... - 1,6 -
Overførsel til § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI fra §
16.11.17.10. Alm. Virksomhed, Sundhedsdatastyrel-
sen. MIBA/HAIBA - SDS' egenfinansiering .............. - 0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv., jf. cirkulære om dis-
positionsbegrænsninger mv. for 2020 af 7. decem-
ber 2020 ....................................................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af konsulentbesparelser 2020, jf. nega-
tiv budgetregulering på finansloven for 2020 ............ - -1,7 -
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Overførsel fra § 16.35.01.10. Driftsbudget, SSI til §
16.31.01.10. Vurdering af fagprøver for 3. lands
sundhedspersonel. Medfinansiering af ekstra mundt-
lig fagprøve i 2020, jf. BV 3.3.2. ............................... - -0,2 -
Overførsel til § 16.35.01.12. COVID-19-relaterede
udgifter fra § 28.21.31.15. Vintertjeneste. Finansi-
ering af afholdte refusionsudgifter ifm. indlån af
medarbejdere i regi af COVID-19-jobbanken ............ - 1,4 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 45,0 - 45,0
Overført overskud .............................................................. 17,5 - 17,5
Egenkapital i alt ................................................................. 62,5 - 62,5

Langfristet gæld primo ...................................................... 921,6 - 921,6
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 17,5 - 17,5
- afskrivninger ................................................................... 53,2 - 53,2
Samlet gæld ultimo ........................................................... 885,9 - 885,9

Låneramme ........................................................................ 1.036,9 -84,0 952,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 85,4 - 93,0
Bemærkninger: Overførsel af låneramme til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen på 84,0 mio. kr. fra § 16.35.01. Statens
Serum Institut.
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Sundhedsvæsenet

16.51. Sygehuse (somatik) og primær sektor

16.51.08. Tilskud til mindre patientorganisationer (tekstanm. 130) (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 5,0 5,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til tilskud til mindre
patientorganisationer som følge af COVID-19, jf.
akt. 167 af 14. maj 2020 ............................................. - 5,0 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 5,0 mio. kr.
til tilskud til mindre patientforeninger til at understøtte eksisterende rådgivnings- og støtteindsat-
ser for Lungeforeningen, Scleroseforeningen, Muskelsvindfonden, Cystisk Fibrose Foreningen
og Nyreforeningen.

16.51.13. Tilskud til Danske Patienter (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,1 12,0 17,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 12,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til tilskud til anden
virksomhed og investeringstilskud som følge af
COVID-19, jf. akt. 214 af 18. juni 2020 .................... - 12,0 -
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16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sklerose
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7,3 -11,0 -3,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.51.54.10. Styrket indsats / na-
tional helhedsplan schlerose til § 15.91.03.10. Stats-
tilskud til sundhedsområdet. Frit valg og Øfeldt
Centrene, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ....................... - -11,0 -

16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (tekstanm. 101) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 53,5 -53,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -53,5 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.51.89.10. Styrket indsats på ho-
spitalernes fødeafdelinger til § 15.91.03.10. Statstil-
skud til sundhedsområdet. Styrket indsats på føde-
afdelinger, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ...................... - -53,5 -

16.51.92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (tekstanm. 101) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,2 -1,0 4,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 16.51.92.10. Øget indsats til gen-
optræning af hjerneskadede til § 16.11.11.10. Al-
mindelig virksomhed, SST. Anbefalinger vedr. gen-
optræning efter hjerneskade, jf. BV 3.3.2. ................. - -1,0 -
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16.53. Psykiatri

16.53.40. Styrket indsats i PPR - udvikling og implementering (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 19,6 -19,6 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -19,6 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.53.40.10. Kommunernes imple-
mentering af lettere behandlingstilbud i PPR til §
20.29.18.10. Kommunernes implementering af lette-
re behandlingstilbud, jf. akt. 217 af 18. juni 2020 ..... - -19,6 -

16.53.45. Rådgivning til psykisk sårbare og udbredelse af gode erfaringer (tekst-
anm. 130) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 3,0 3,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til rådgivning til psy-
kisk sårbare og udbredelse af gode erfaringer som
følge af COVID-19, jf. akt. 167 af 14. maj 2020 ...... - 3,0 -

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 3,0 mio. kr.
til rådgivning til psykisk sårbare og udbredelse af gode erfaringer til udvidelse af kapaciteten af
eksisterende rådgivning for psykisk sårbare i regi af SIND, Psykiatrifonden og Landsforeningen
mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) og til udbredelse af gode erfaringer i regi af Socialt
Udviklingscenter.
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16.55. Digital sundhed

16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Ak-
kreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis
(tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 89,5 34,7 124,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 34,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære udgifter til videokonsultationer til at
skåne skøbelige patienter som følge af COVID-19,
jf. akt. 130 af 2. april 2020 ......................................... - 15,0 -
Ekstraordinære driftsudgifter til tilskud til MedCom
og Sundhedsportalen som følge af COVID-19, jf.
akt. 214 af 18. juni 2020 ............................................. - 1,0 -
Ekstraordinære driftsudgifter til etablering af Test-
center Danmark som følge af COVID-19, jf. akt.
215 af 18. juni 2020 .................................................... - 1,2 -
Indbudgettering af midler til supplerende finansi-
ering af TestCenter Danmark, jf. akt. 101 af 10. de-
cember 2020 ................................................................. - 17,5 -
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Ældre og demens

16.65. Ældre

16.65.50. Bedre bemanding i ældreplejen (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 511,6 -0,5 511,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 16.65.50.10. Pulje til bedre beman-
ding i ældreplejen til § 16.11.01.10. Almindelig
virksomhed, Departementet. Administrationsbidrag
- Bedre Bemanding ...................................................... - -0,5 -

16.65.77. Tilskud til Ældre Sagen og Alzheimerforeningen (tekstanm. 131) (Reser-
vationsbev.)

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 6,0 mio. kr.
til tilskud til Ældre Sagen og Alzheimerforeningen til rådgivning målrettet ældre, herunder bor-
gere med demens og deres pårørende samt tilført 4,0 mio. kr. til tilskud til Ældre Sagen til drift
af Ældretelefonen, der drives af Ældre Sagen.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 10,0 10,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til initiativer målrettet
svækkede ældre som følge af COVID-19, jf. akt
166 af 14. maj 2020 .................................................... - 10,0 -
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16.65.78. Tilskud til partnerskab på ældreområdet mod ensomhed under COVID-
19 (tekstanm. 131) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,3 0,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til initiativer målrettet
svækkede ældre som følge af COVID-19, jf. akt.
166 af 14. maj 2020 .................................................... - 0,3 -

10. Tilskud til partnerskab på ældreområdet mod ensomhed under COVID-19
Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 0,3 mio. kr.

til tilskud til partnerskab på ældreområdet mod ensomhed under COVID-19 til FOA til facilitering
af partnerskabet under COVID-19 i samarbejde med Ældre Sagen.

16.65.79. Gratis adgang til lokale aktiviteter for +65 årige (tekstanm. 133) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 24,0 24,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 24,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 16.65.79.10.Gratis adgang til lokale
aktiviteter for +65 årige fra § 35.11.19.10.Midler til
gratis adgang til lokale aktiviteter for +65 år, jf.
akt. 244 af 23. juni 2020 ............................................. - 20,0 -
Overførsel til § 16.65.79.10. Gratis adgang til loka-
le aktiviteter for +65 årige vedr. afbødning af so-
ciale følgevirkninger ved COVID-19. Jf. akt. 42 af
12. november 2020 ...................................................... - 4,0 -

10. Gratis adgang til lokale aktiviteter for +65 årige
Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 20,0 mio. kr.

til gratis adgang til lokale aktiviteter for +65 årige heraf 4,0 mio. kr. til Røde Kors, 4,0 mio. kr.
til Ældre Sagen, 4,0 mio. kr. til Faglige Seniorer, 4,0 mio. kr. til Landsorganisationen OK-klub-
berne i Danmark og 4,0 mio. kr. til Danske Seniorer med henblik på videreformidling til deres
respektive lokalforeninger og klubber.
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16.66. Indsatser vedr. demens

16.66.15. Tilskud til aflastende aktiviteter, der skal tilgodese pårørende til menne-
sker med demens (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 29,5 29,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 29,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ekstraordinære driftsudgifter til initiativer målrettet
svækkede ældre som følge af COVID-19, jf. akt.
166 af 14. maj 2020 .................................................... - 29,5 -

10. Tilskud til aktiviteter til pårørende til borgere med demens
Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for 2020, og der er tilført 29,5 mio. kr.

til tilskud til aflastende aktiviteter, der skal tilgodese pårørende til borgere med demens til en
pulje til aktiviteter til pårørende, der passer en borger med demens i hjemmet eller til pårørende
til plejehjemsbeboere med demens.
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Tilskud til kommuner mv.

16.91. Tilskud til kommuner

16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (tekstanm. 125 og 126) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -3.096,3 -3.096,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3.096,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 16.91.61.10. Regulering af kom-
munal medfinansiering til § 15.91.03.10. Statstil-
skud til sundhedsområdet. Regulering af den kom-
munale medfinansiering, jf. akt. 233 af 25. juni

 2020 .............................................................................. - -3.096,3 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundheds- og ældreministeren til at kræve uforbrugte støt-

temidler tilbagebetalt samt adgang til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, her-
under udbetaling og regnskabsaflæggelse og revision.

Tekstanmærkningen gentages med ændret kontohenvisning, idet den også omfatter den i til-
lægsbevillingen oprettede konto: 16.21.80.

Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 28 af 12. november 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 130.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundheds- og ældreministeren til at udmønte og fastsætte

nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform,
tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud,
bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,
revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 167 af 14. maj 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 131.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundheds- og ældreministeren til at udmønte og fastsætte

nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform,
tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud,
bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,
revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 166 af 14. maj 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 132.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundheds- og ældreministeren til at udmønte i alt 29,5 mio.

kr. til en pulje til aflastende aktiviteter, der skal tilgodese pårørende til mennesker med demens.
Puljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer til at arrangere aktiviteter, der kan bi-
drage til at give pårørende et tiltrængt pusterum og dermed forbedre den pårørendes livskvalitet.

Tekstanmærkningen bemyndiger endvidere sundheds- og ældreministeren til at fastsætte
nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform,
tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud,
bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,
revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 166 af 14. maj 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 133.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundheds- og ældreministeren til at udmønte og fastsætte

nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform,
tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud,
bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,
revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 244 af 23. juni 2020.
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Ad tekstanmærkning nr. 134.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundheds- og ældreministeren til at udmønte en pulje til

forsøgsordning med jordemoderbesøg på arbejdspladsen, der skal afprøve og evaluere en ny me-
tode til at forbedre gravides arbejdsmiljø, reducere deres graviditetsbetingede sygefravær og øge
deres mulighed for at forblive i arbejde længst muligt under graviditeten. Puljen er målrettet
gravide på offentlige og private arbejdspladser og kan søges af arbejdsmedicinske afdelinger, dvs.
specialiserede afdelinger på sygehusene, som undersøger, om arbejdsmiljøet er årsag til syg-
domme.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 314 af 24. september 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 135.
Tekstanmærkningen bemyndiger sundheds- og ældreministeren til at udmønte og fastsætte

nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform,
tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud,
bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab,
revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 321 af 1. oktober 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 136.
Tekstanmærkningen bemyndiger Sundheds- og ældreministeren til at overføre 22,5 mio. kr.

i 2020 til § 16.11.79. Reserver og budgetregulering fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevil-
lingsforslag til finansiering af fortolkningsændring i forhold til reglerne for finansiering af son-
deremedier.

Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 233 af 25. juni 2020.
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§ 17. Beskæftigelsesministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 188,1 193,0 4,9
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 1.326,8 1.326,8 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 2.092,9 2.924,6 831,7
Indtægtsbudget ....................................................................... -12,4 105,0 92,6

Fællesudgifter ........................................................................................... -577,3 -
17.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 19,6 -
17.19. Øvrige fællesudgifter ...................................................................... -596,9 -

Arbejdsmiljø ............................................................................................. 109,3 0,5
17.21. Arbejdsmiljø .................................................................................... -3,7 0,5
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats ............................... 105,0 -
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................ 8,0 -

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ..................................................... 4.868,8 924,3
17.31. Fællesudgifter .................................................................................. 2.179,9 92,6
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................................. 1.271,9 831,7
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ...................................................... -226,6 -
17.37. Dagpenge ved barsel ....................................................................... 46,7 -
17.38. Dagpenge ved sygdom ................................................................... 1.596,9 -

Arbejdsmarkedsservice ............................................................................ 41,8 4,4
17.41. Fællesudgifter .................................................................................. 10,3 2,9
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................ 27,3 1,5
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger ......................................... 4,2 -

Fastholdelse ............................................................................................... 39,2 -
17.51. Fællesudgifter .................................................................................. -0,4 -
17.54. Støtte til særlige grupper mv. ......................................................... -8,1 -
17.59. Særlige forebyggende indsatser ...................................................... 47,7 -

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ............................. 67,6 -
17.62. Individuel boligstøtte ...................................................................... 4,6 -
17.64. Sociale Pensioner ............................................................................ 63,0 -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 3,4 4,3
Interne statslige overførsler ....................................................................... 10,5 0,6
Øvrige overførsler ...................................................................................... 4.535,5 924,3
Aktivitet i alt .............................................................................................. 4.549,4 929,2
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -2,1 -2,1
Bevilling i alt ............................................................................................. 4.547,3 927,1

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 175,5 -

 TB 18,8 -
10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer

(Driftsbev.) .......................................................................B 7,8 -
 TB -7,8 -

79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.) ......................B -8,6 -
 TB 8,6 -

17.19. Øvrige fællesudgifter
11. Arbejdsretten (Driftsbev.) ................................................B 8,2 -

 TB 0,4 -
33. Administration ved udbetaling af tilgodehavende ferie-

midler mv. (Reservationsbev.) .........................................B - -
 TB 40,3 -

34. Etablering af Seniorpensionsenhed (Reservationsbev.) ..B - -
 TB 23,0 -

77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomsto-
verførsler ..........................................................................B 150,0 -

 TB -150,0 -
78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomsto-

verførsler ..........................................................................B 529,6 -
 TB -529,6 -

79. Reserver og budgetregulering ..........................................B -19,0 -
 TB 19,0 -

 Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø
01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.) ..............................................B 532,8 -

 TB 0,4 -
02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

(Statsvirksomhed) .............................................................B 60,6 -
 TB 0,8 -
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05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
(Reservationsbev.) ............................................................B 13,6 -

 TB -4,8 -
08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.) ............................................................B 59,8 4,2
 TB -0,6 -

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats
12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.) ................B 5,8 -

 TB 4,0 -
20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø

(Reservationsbev.) ............................................................B 36,5 -
 TB 101,0 -

17.23. Arbejdsskader og erstatninger
32. Hædersgaver (tekstanm. 168) (Lovbunden) ....................B 12,4 -

 TB 8,0 -

 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter
08. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet

i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark
(Reservationsbev.) ............................................................B 2,0 -

 TB -0,1 -
19. Engangstilskud til ydelsesmodtagere (Lovbunden) .........B - -

 TB 2.200,0 -
21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige

indkomstoverførsler (Lovbunden) ....................................B 298,9 -
 TB 0,5 -

41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgif-
ter (Lovbunden) ................................................................B - -

 TB -20,5 -
51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................B - 10.718,7

 TB - 92,6

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden) ......................B 16.119,7 10.532,6

 TB 1.271,9 831,7

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.
11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)

(Lovbunden) ......................................................................B 3.066,9 -
 TB -35,6 -

22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden) ..............................B 1.396,4 -
 TB -191,0 -

17.37. Dagpenge ved barsel
01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden) ..................................B 11.432,8 -

 TB 1,8 -
11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden) ...................B 72,2 -

 TB 44,9 -
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17.38. Dagpenge ved sygdom
11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden) ...............................B 4.590,9 50,6

 TB 1.596,9 -

 Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter
01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

(Driftsbev.) .......................................................................B 347,1 -
 TB 5,1 -

10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.) .........................B 107,3 -
 TB 5,2 2,8

13. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 ........B - -
 TB 0,2 -

31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.) .................B 3,4 -
 TB -0,1 -

32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og di-
gitalisering af tilsynet (Reservationsbev.) .......................B 2,0 -

 TB -0,2 -

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved res-

sourceforløb og jobafklaringsforløb (Lovbunden) ..........B 426,6 -
 TB -22,7 -

08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse
(Lovbunden) ......................................................................B - -

 TB 17,9 -
14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115)

(Reservationsbev.) ............................................................B 6,0 -
 TB 75,0 -

30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skri-
vesvage (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ...................B - -

 TB 15,0 -
41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ......B 195,1 -

 TB -71,5 -
42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæfti-

gelsesindsatsen (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .......B 7,1 -
 TB -2,3 -

43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ............................................................B 12,7 -

 TB -0,5 -
45. Opkvalificeringsinitiativer (Reservationsbev.) ................B - -

 TB 3,0 -
53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for

ledige og beskæftigede voksenlærlinge (tekstanm. 169)
(Lovbunden) ......................................................................B 301,3 -

 TB 7,8 -
64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig

forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..............B 114,4 -
 TB -3,7 -

70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og an-
dre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..............B - -

 TB 8,0 -
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73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
(Driftsbev.) .......................................................................B 157,0 -

 TB 0,2 -
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående ud-

dannelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ..................B - -
 TB -0,4 -

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
25. Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115 og 163)

(Reservationsbev.) ............................................................B 3,3 -
 TB -0,8 -

26. Kompetenceløft til iværksættere (tekstanm. 167)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 5,0 -

 Fastholdelse

17.51. Fællesudgifter
04. Sporskifte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) ................B 25,6 -

 TB - -
05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

(tekstanm. 115) (Reservationsbev.) .................................B 20,5 -
 TB -0,4 -

17.54. Støtte til særlige grupper mv.
21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterløns-

alderen (tekstanm. 115) (Lovbunden) ..............................B 302,5 -
 TB -8,1 -

17.59. Særlige forebyggende indsatser
19. Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdsplad-

ser (tekstanm. 167) (Reservationsbev.) ...........................B - -
 TB 49,4 -

21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og perso-
ner med handicap (tekstanm. 115 og 163)
(Reservationsbev.) ............................................................B 42,0 -

 TB -0,5 -
22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm.

115 og 163) (Reservationsbev.) .......................................B 15,3 -
 TB -0,7 -

24. Personer med handicap i job (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.) ............................................................B 8,4 -

 TB -0,5 -

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.

17.62. Individuel boligstøtte
05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for

boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån
mv. ....................................................................................B 43,8 307,4

 TB 4,6 -
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17.64. Sociale Pensioner
12. Seniorpræmie (Lovbunden) ..............................................B 250,8 -

 TB 63,0 -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 167. ad 17.49.26. og 17.59.19.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, her-

under for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling og afvisning af ansøg-
ninger.

Nr. 168. ad 17.23.32.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at udbetale en ekstraordinær hædersgave på 10.000

kr. til modtagere af hædersgaver efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre. Berettigede
modtagere af den almindelige eller den forhøjede hædersgave pr. 1. maj 2020 er berettiget til at
modtage den ekstraordinære hædersgave.

Nr. 169. ad 17.46.53.
Uanset § 158, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan arbejdsgivere i perioden fra

den 1. maj 2020 til og med den 31. december 2020 modtage tilskud efter voksenlærlingeordnin-
gen i kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samtidig med, at der i praktikperioden
til samme elev modtages løntilskud efter tekstanmærkning nr. 244. ad 20.31.11, stk. 2.
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Indledning

Beskæftigelsesministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020
indeholder netto merudgifter på i alt 188,1 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til
bevillingerne på finansloven for 2020. Heraf udgør 62,3 mio. kr. ekstraordinære udgifter som
følge af covid-19 (kategori 3).

Der er optaget netto merudgifter på 1.326,8 mio. kr. under delloftet for indkomstoverførsler.
Heraf udgør 1.483,5 mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge af covid-19 (kategori 3).

Der er optaget 2.924,6 mio. kr. i merudgifter og 831,7 mio. kr. i merindtægter uden for
udgiftsloft. Heraf udgør 4.175,0 mio. kr. ekstraordinære udgifter og 824,8 mio. kr. ekstraordinære
indtægter som følge af covid-19 (kategori 3).

Der er optaget merudgifter på 105,0 mio. kr. og merindtægter på 92,6 mio. kr. under ind-
tægtsbudgettet. Heraf udgør 92,6 mio. kr. ekstraordinære indtægter som følge af covid-19 (kate-
gori 3).

Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende
kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 2.284,1 188,1 2.472,2
 Udgifter ............................................................................ 2.696,8 193,0 2.889,8
 Indtægter .......................................................................... 412,7 4,9 417,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 202.780,6 1.326,8 204.107,4
 Udgifter ............................................................................ 226.960,2 1.326,8 228.287,0
 Indtægter .......................................................................... 24.179,6 - 24.179,6
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 9.929,9 2.092,9 12.022,8
 Udgifter ............................................................................ 20.801,8 2.924,6 23.726,4
 Indtægter .......................................................................... 10.871,9 831,7 11.703,6
Indtægtsbudget ................................................................... 11.306,6 -12,4 11.294,2
Udgifter ............................................................................ 60,6 105,0 165,6

 Indtægter .......................................................................... 11.367,2 92,6 11.459,8
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 7,4 193,0 4,9
1. Ny lovgivning .............................................................. - 32,6 -
2. Aktstykker .................................................................... 1,3 94,7 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 62,3 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 2,3 0,4 -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,7 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 3,8 3,7 4,9

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
TB i alt .............................................................................. - 1.326,8 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - 1,8 -
2. Aktstykker .................................................................... - 7,8 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 1.483,5 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - -0,4 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - -20,5 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -145,4 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 2.924,6 831,7
1. Ny lovgivning .............................................................. - 34,8 6,5
2. Aktstykker .................................................................... - -1.266,9 0,4
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 4.175,0 824,8
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -18,3 -
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Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - 105,0 92,6
2. Aktstykker .................................................................... - 105,0 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - - 92,6

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Lov nr. 869 af 14. juni 2020 om Seniorpensionsenheden.
Lov nr. 2198 af 29. december 2020 om ændring af barselsudligningsloven (optagelse af

selvstændigt erhvervsdrivende i barselsudligningsordningen på det private arbejdsmarked).
Lov nr. 2202 af 29. december 2020 om ændring af lov om social pension og forskellige

andre love (indførelse af ret til tidlig pension).

ad 2. Aktstykker
Akt. 91 af 30. januar 2020 om udmøntning af initiativ vedrørende styrket lederudvikling i

staten (nedbringelse af sygefravær).
Akt. 147 af 30. april 2020 om ekstraordinær hædersgaver i 2020.
Akt. 179 af 20. maj 2020 om forlængelse og udvidelse af den eksisterende kompensations-

ordning til arrangører af større arrangementer som følge af COVID-19.
Akt. 233 af 25. juni 2020 om statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2021. 
Akt. 240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalificering.
Akt. 254 af 25. juni 2020 om ekstraordinært løft af ledige.
Akt. 258 af 25. juni 2020 om forlængelse af den eksisterende lønkompensationsordning for

institutioner, der primært er offentligt finansieret som følge af COVID-19.
Akt. 276 af 27. august 2020 om øget bevilling til varslingspuljen.
Akt. 290 af 17. september 2020 om midlertidigt løntilskud. 
Akt. 4 af 8. oktober 2020 om ekstra bevilling til administration ved udbetaling af tilgodeha-

vende feriemidler.
Akt. 17 af 5. november 2020 om igangsættelsen af fællesstatslige løsninger for konsulent-

og advokatydelser. 
Akt. 65 af 10. december 2020 om tre sammenhængende initiativer til at forebygge nedslid-

ning.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Lov nr. 212 af 17. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (udvidet ret for ar-

bejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19).
Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov

om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbin-
delse med covid-19 (perioder der ses bort fra ved forbrug af dagpenge mv.).

Lov nr. 275 af 26. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (midlertidig forlængelse
af retten til sygedagpenge).

Lov nr. 473 af 22. april 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløs-
hedsforsikring mv. og lov om sygedagpenge (forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timers-
reglen som følge af covid-19, forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløs-
hedsdagpenge m.v., og udvidelse af perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse af syge-
dagpengeperioden).

Lov nr. 657 af 20. maj 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (midlertidig periode med
ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for løn-
modtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19).

Lov nr. 959 af 26. juni 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlæn-
gelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i for-
bindelse med covid-19).
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Lov nr. 960 af 26. juni 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov
om sygedagpenge (yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløs-
hedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse
af retten til sygedagpenge).

Lov nr. 1051 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ekstraordinært løft for ledige med ret til en erhvervsuddannelse
med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2020-2021).

Lov nr. 1054 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning
for voksne og lov om en rejsegarantifond (Justeret uddannelsesløft, udvidet adgang til fagene
digital opgaveløsning og engelsk og bemyndigelse til Rejsegarantifonden).

Lov nr. 1222 af 21. august 2020 om ændring af lov om engangstilskud til modtagere af
forsørgelsesydelser.

Lov nr. 1223 af 21. august 2020 om ændring af lov om forvaltning og administration af
tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Førtidig ud-
betaling af feriemidler og udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgavevaretagelse).

Lov nr. 1335 af 11. september 2020 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven
(Forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget
risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget
risiko ved smitte med covid-19, udvidelse af perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse
af sygedagpengeperioden, og indførelse af periode, der helt eller delvis kan ses bort fra ved vur-
dering af beskæftigelseskravet for ret til syge- eller barselsdagpenge for selvstændige erhvervs-
drivende, som følge af covid-19-situationen).

Lov nr. 1337 af 11. september 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
lov om sygedagpenge og barselsloven (Midlertidig dagpengeret, højere dagpengemaksimum, be-
regning på grundlag af ikkemedlemsperioder, suspension af dagpengeforbrug, bedre uddannel-
sesmuligheder til personer omfattet af en arbejdsfordelingsordning og fast arbejdsgiverbidrag
mv.).

Lov nr. 1427 af 29. september 2020 om ændring af barselsloven (Midlertidig ret til dagpenge
ved pasning af børn som følge af covid-19)

Lov nr. 1642 af 19. november 2020 om forlængelse af dagpengeperioden og retten til sy-
gedagpenge, genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen mv.

Lov nr. 1964 af 15. december 2020 om ændring af lov om adgang til iværksættelse af mid-
lertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring
mv. (Forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning, forlængelse af suspension af for-
brug af dagpenge, undtagelse for automatisk genindplacering, undtagelse for månedskontrol mv.)

Akt. 254 af 25. juni 2020 om ekstraordinært løft af ledige.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførsel mellem hovedkonti kan primært henføres til administration af satspuljer samt

overførsler fra Beskæftigelsesministeriets reserve til finansiering af særlige bevillingsbehov.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Beskæftigelsesministeriets område dispositionsbegrænsninger for 0,7 mio.

kr., jf. cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2020 af 7. december 2020 (effektivisering af
indkøb mv.).

ad 8. Direkte efterbevilling mv.
Direkte efterbevilling kan henføres til efterbetaling til kommunerne vedrørende ydelser fra

tidligere år.
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ad 9. Andre bevillingsforslag
Andre bevillingsforslag kan henføres til udmøntning af reserver og budgetreguleringer samt

adgang til at optage indtægter og udgifter vedrørende voldgiftssag om levering af nyt pensions-
system.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 2.284,1 188,1 2.472,2
Udgift ......................................................................................... 2.696,8 193,0 2.889,8
Indtægt ....................................................................................... 412,7 4,9 417,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 393,3 102,3 495,6
17.11. Centralstyrelsen .............................................................. 205,5 19,6 225,1
17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 187,8 82,7 270,5

Arbejdsmiljø ............................................................................ 697,0 3,8 700,8
17.21. Arbejdsmiljø ................................................................... 663,0 -4,2 658,8
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 34,0 8,0 42,0

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 5,7 -0,1 5,6
17.31. Fællesudgifter ................................................................. 5,6 -0,1 5,5
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................ 0,1 - 0,1

Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 976,7 34,8 1.011,5
17.41. Fællesudgifter ................................................................. 463,1 7,4 470,5
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 508,0 23,2 531,2
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger ........................ 5,6 4,2 9,8

Fastholdelse .............................................................................. 200,3 47,3 247,6
17.51. Fællesudgifter ................................................................. 76,7 -0,4 76,3
17.59. Særlige forebyggende indsatser ..................................... 123,6 47,7 171,3

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ............ 11,1 - 11,1
17.61. Børnetilskud ................................................................... - - -
17.62. Individuel boligstøtte ..................................................... 10,5 - 10,5
17.63. Særlige individuelle ydelser .......................................... 0,6 - 0,6
17.64. Sociale Pensioner ........................................................... - - -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 202.780,6 1.326,8 204.107,4
Udgift ......................................................................................... 226.960,2 1.326,8 228.287,0
Indtægt ....................................................................................... 24.179,6 - 24.179,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 150,0 -150,0 -
17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 150,0 -150,0 -

Arbejdsmiljø ............................................................................ 103,6 - 103,6
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 103,6 - 103,6

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 18.785,3 1.432,6 20.217,9
17.31. Fællesudgifter ................................................................. 726,0 -20,0 706,0
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ..................................... 2.014,0 -191,0 1.823,0
17.37. Dagpenge ved barsel ..................................................... 11.505,0 46,7 11.551,7
17.38. Dagpenge ved sygdom .................................................. 4.540,3 1.596,9 6.137,2
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Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 958,0 -15,3 942,7
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... 949,7 -15,3 934,4
17.47. Løntilskud ...................................................................... 8,3 - 8,3

Fastholdelse .............................................................................. 20.244,3 -8,1 20.236,2
17.54. Støtte til særlige grupper mv. ........................................ 663,8 -8,1 655,7
17.55. Efterløn ........................................................................... 10.193,3 - 10.193,3
17.56. Fleksjob .......................................................................... 9.387,2 - 9.387,2

Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv. ............ 162.539,4 67,6 162.607,0
17.61. Børnetilskud ................................................................... 3.157,2 - 3.157,2
17.62. Individuel boligstøtte ..................................................... 10.327,2 4,6 10.331,8
17.63. Særlige individuelle ydelser .......................................... 156,6 - 156,6
17.64. Sociale Pensioner ........................................................... 148.898,4 63,0 148.961,4

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 9.929,9 2.092,9 12.022,8
Udgift ......................................................................................... 20.801,8 2.924,6 23.726,4
Indtægt ....................................................................................... 10.871,9 831,7 11.703,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 529,6 -529,6 -
17.19. Øvrige fællesudgifter ..................................................... 529,6 -529,6 -

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 9.279,8 2.604,6 11.884,4
17.31. Fællesudgifter ................................................................. 291,4 2.200,0 2.491,4
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge ................................................ 5.932,0 440,2 6.372,2
17.35. Kontanthjælp, revalidering mv. ..................................... 3.056,4 -35,6 3.020,8

Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 122,0 17,9 139,9
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ........................................... - 17,9 17,9
17.47. Løntilskud ...................................................................... 122,0 - 122,0

Fastholdelse .............................................................................. -1,5 - -1,5
17.54. Støtte til særlige grupper mv. ........................................ -1,5 - -1,5

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 11.306,6 -12,4 11.294,2
Udgift ......................................................................................... 60,6 105,0 165,6
Indtægt ....................................................................................... 11.367,2 92,6 11.459,8

Specifikation af nettotal:

Arbejdsmiljø ............................................................................ 51,4 -105,0 -53,6
17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats .............. 50,4 -105,0 -54,6
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ....................................... 1,0 - 1,0

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .................................... 11.248,5 92,6 11.341,1
17.31. Fællesudgifter ................................................................. 11.248,5 92,6 11.341,1

Arbejdsmarkedsservice ........................................................... 6,7 - 6,7
17.41. Fællesudgifter ................................................................. 6,7 - 6,7
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 203.688,0 3.620,2 207.308,2
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 203.688,0 3.620,2 207.308,2
 Udgift ..................................................................................... 250.519,4 4.549,4 255.068,8
 Indtægt ................................................................................... 46.831,4 929,2 47.760,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 1.411,9 3,4 1.415,3
 Indtægt ................................................................................... 16,8 4,3 21,1
Interne statslige overførsler:

Udgift ..................................................................................... 47,7 10,5 58,2
 Indtægt ................................................................................... 13.561,9 0,6 13.562,5
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 248.735,9 4.535,5 253.271,4
 Indtægt ................................................................................... 32.925,6 924,3 33.849,9
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 17,4 - 17,4
 Indtægt ................................................................................... 13,9 - 13,9
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 306,5 - 306,5
 Indtægt ................................................................................... 313,2 - 313,2
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Fællesudgifter

17.11. Centralstyrelsen

17.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 175,5 18,8 194,3
Indtægt ............................................................................... 7,0 - 7,0
Udgift ................................................................................. 182,5 18,8 201,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 8,9 18,8 -

1. Ny lovgivning  
Optagelse af selvstændigt erhvervsdrivende i bar-
selsudligningsordningen på det private arbejdsmar-
ked, jf. lov nr. 2198 af 29. december 2020 om æn-
dring af barselsudligningsloven ................................... - 2,5 -
Finansiering af lovforberedende arbejde i Arbejds-
markedets Tillægspension (ATP), jf. lov nr. 2202 af
29. december om ændring af lov om social pension,
mv., (indførelse af ret til tidlig pension) .................... - 7,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag, jf. akt 17 af 5. november 2020 om
igangsættelse af fællesstatslige løsninger for konsu-
lent- og advokatydelser ................................................ 0,6 0,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.21.01. Arbejdstilsynet, imple-
mentering af national strategi for viden og forsk-
ning om arbejdsmiljø ................................................... 0,1 0,1 -
Overførsel fra § 17.41.01. Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering, ny organisering af lov-
bundne ordninger ......................................................... 7,6 9,3 -
Overførsel til § 17.19.11. Arbejdsretten, ændret for-
deling af lønsum og øvrig drift ................................... -0,6 - -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, midler til lovassistent ....................................... - 0,1 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, finansiering af Eurostat gender based violen-
ce survey ...................................................................... - 0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af statens indkøb mv. ......................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -1,3 -
Konvertering af øvrig drift til lønsum vedrørende
tværministeriel medfinansiering af vederlag til med-
lemmer af Ydelseskommissionen ................................ 1,2 - -
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17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,8 -7,8 -
Udgift ................................................................................. 7,8 -7,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -5,3 -7,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, admini-
stration af Arbejdsmiljøforskningsfonden ................... -1,4 -2,1 -
Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, admini-
stration af Vold som udtryksform ............................... -0,1 -0,1 -
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af satspuljer
2018 og tidligere .......................................................... -2,3 -3,3 -
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af satspuljer
2019 .............................................................................. -1,5 -2,3 -

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... -8,6 8,6 -
Udgift ................................................................................. -8,6 8,6 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 8,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, midler til
evaluering af EU's Offshoresikkerhedsdirektiv .......... - -0,5 -
Overførsel til § 17.21.02. Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø, styrkelse af juridiske
kompetencer indenfor GDPR og udbudsregler ........... - -0,5 -
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, medfinansiering af implemen-
tering af ESCO ............................................................ - -1,0 -
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, medfinansiering af GDPR-tjek
og implementering heraf .............................................. - -1,0 -
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, midler til

 lovassistent ................................................................... - -0,1 -
Overførsel til § 17.46.73. Tværgående it-understøt-
ning i beskæftigelsesindsatsen, it-tilretning sfa. re-
gelændring om mindre intensiv indsats til personer
optaget på erhvervs- eller videregående udd. ............. - -0,2 -
Overførsel til § 17.46.73. Tværgående it-understøt-
ning i beskæftigelsesindsatsen, merudgifter til drift
og implementering af EESSI ....................................... - -2,0 -
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Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, implementering af engangstil-
skud til modtagere af forsørgelsesydelser ................... - -0,3 -
Overførsel til § 17.41.10. Udbetaling Danmark, fi-
nansiering af meromkostninger til IPOS i UDK ........ - -1,0 -
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, medfinansiering af omkostnin-
ger vedr. helhedsorienteret indsats .............................. - -0,3 -
Overførsel til § 17.19.11. Arbejdsretten, finansi-
ering til renovering af retssal ...................................... - -0,4 -
Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, finansi-
ering af Eurostat gender based violence survey ......... - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - 16,3 -
Udmøntning af budgetregulering vedrørende senere
ikrafttrædelse af BEK om sikkerhedsbestemmelser
for natur- og biogasanlæg ............................................ - - -
Udmøntning af budgetregulering vedrørende imple-
mentering af EESSI hos Udbetaling Danmark ........... - - -

17.19. Øvrige fællesudgifter

17.19.11. Arbejdsretten (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 8,2 0,4 8,6
Indtægt ............................................................................... 0,2 - 0,2
Udgift ................................................................................. 8,4 0,4 8,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,6 0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.11.01. Departementet, ændret
fordeling af lønsum og øvrig drift .............................. 0,6 - -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, finansiering til renovering af retssal ................ - 0,4 -

17.19.33. Administration ved udbetaling af tilgodehavende feriemidler mv. (Re-
servationsbev.)

På lov om tillægsbevilling for 2020 er kontoen oprettet som følge af Aftale mellem regerin-
gen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af
15. juni 2020 om førtidig udbetaling af feriemidler og engangstilskud til ydelsesmodtagere.

På kontoen konteres statens udgifter til administration af førtidig udbetaling af feriemidler
og engangstilskud til ydelsesmodtagere. Opgaven med administration og udbetaling af feriemidler
er forankret i LD-fonde, der løser opgaven med teknisk-administrativ bistand fra Arbejdsmarke-
dets Tillægspension. Staten finansierer omkostningerne til udvikling og administration af opga-



394 § 17.19.33.

ven. Opgaven med udbetaling af engangstilskud til ydelsesmodtagere er forankret i Arbejdsmar-
kedets Tillægspension. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal udsøge cpr-numre på
de borgere, der er berettiget til tilskuddet. Staten finansierer omkostninger til udvikling og ad-
ministration af opgaven.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 40,3 40,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 40,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgift som følge af lov nr. 1223 af 21. august
2020 om førtidig udbetaling af feriemidler og udvi-
delse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgave-

 varetagelse .................................................................... - 26,3 -
Merudgift som følge af lov nr. 1222 af 21. august
2020 om engangstilskud til modtagere af forsørgel-

 sesydelser ..................................................................... - 7,1 -
Merudgifter til administration ved udbetaling af til-
godehavende feriemidler, jf. akt. nr. 4 af 8. oktober

 2020. ............................................................................. - 6,9 -

17.19.34. Etablering af Seniorpensionsenhed (Reservationsbev.)
På lov om tillægsbevilling for 2020 er kontoen oprettet som følge af lov nr. 869 af 14. juni

2020 om etablering af Seniorpensionsenheden.
På kontoen konteres statens udgifter til finansiering af udgifter i Arbejdsmarkedets Tillægs-

pension i forbindelse med etablering af den nye Seniorpensionsenhed.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 23,0 23,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 23,0 -

1. Ny lovgivning  
Omkostninger til etablering af Seniorpensionsenhed,
jf. lov nr. 869 af 14. juni 2020 om ændring af lov
om Seniorpensionsenheden. ......................................... - 23,0 -

17.19.77. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 150,0 -150,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -150,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Nulstilling af reserve vedrørende seniorpension til
håndtering af eventuelle merudgifter ved seniorpen-

 sionsordningen ............................................................. - -150,0 -

17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 529,6 -529,6 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -529,6 -

1. Ny lovgivning  
Mer- og mindreudgift som følge af lov nr. 1054 af
30. juni 2020 om styrket opkvalificering af ufaglær-

 te ................................................................................... - 6,9 -

2. Aktstykker  
Samle og styrke ordninger for erhvervsrettede kur-
ser, jf. akt. 240 af 25. juni 2020 om styrket opkva-

 lificering ....................................................................... - 11,4 -
Overførsel fra § 17.19.79. Reserver og budgetregu-
lering, vedrørende lov nr. 1123 af 19. november
2020 jf. akt. 233 af 25. juni 2020 om statens blok-
tilskud for 2021 ............................................................ - 0,3 -
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag vedrørende BEK om forsøg på be-
skæftigelsesområdet., jf. akt. 233 af 25. juni 2020
om statens bloktilskud for 2021 .................................. - 2,1 -
Udmøntning på underkonto 10 sfa. DUT-sag vedrø-
rende BEK nr. 650 af 28. juni 2019 om forsøg på
beskæftigelsesområdet jf. akt. 233 af 25. juni 2020
om statens bloktilskud for 2021 .................................. - -4,1 -
Udmøntning på underkonto 10 sfa. lov nr. 1558 af
27. december 2020 om enklere og skærpede sank-
tioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbe-
talinger, jf. bloktilskudsaktstykket for 2021 ............... - 2,0 -
Udmøntning på underkonto 10 sfa. lov nr. 1559 af
27. december 2019 om indførelsen af seniorpension
,jf. akt. 233 af 25. juni 2020 om statens bloktilskud
for 2021 ........................................................................ - 121,0 -
Udmøntning på underkonto 10 sfa. lov nr. 1420 af
17. december 2019 om grænsehindring, jf. akt. 233
af 25. juni 2020 om statens bloktilskud for 2021 ...... - -0,1 -
Udmøntning på underkonto 10 sfa. lov nr. 1556 af
27. december 2019 om afskaffelse af dokumenta-
tionskrav., jf. akt. 233 af 25. juni 2020 om statens
bloktilskud for 2021 .................................................... - -20,9 -
Udmøntning på underkonto 10 sfa. lov nr. 1123 af
19. november 2019 om forhøjelse af fradragsbeløb
for folkepension m.v., jf. akt. 233 af 25. juni 2020
om statens bloktilskud for 2021 .................................. - -1,2 -
Udmøntning på underkonto 10 sfa. lov nr. 59 af 28.
januar 2020 om afskaffelse af opholdskrav for ret
til dagpenge m.v., jf. akt. 233 af 25. juni 2020 om
statens bloktilskud for 2021 ........................................ - -6,8 -
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Udmøntning på undekonto 10 sfa. lov nr. 212 af
17. december 2020 om ændring af lov om sygedag-
penge (udvidet ret til refusion), jf. akt. 233 af 25.
juni 2020 om statens bloktilskud for 2021 ................. - -429,8 -
Udmøntning på underkonto 10 sfa. lov nr. 275 af
26. marts 2020 og lov nr. 473 af 22. april 2020 om
sygedagpenge (udvidet midlertidig forlængelse af
perioden), jf. bloktilskudsaktstykket for 2021 ............ - -163,5 -
Udmøntning på underkonto 10 sfa. lov nr. 274 af
26. marts 2020 om suspendering i anciennitetsned-
tælling i dagpengeperioden, jf. akt. 233 af 25. juni
2020 om statens bloktilskud for 2021 ........................ - 20,8 -
Udmøntning på underkonto 10 sfa. nr. 657 af 20.
maj 2020 (øget risiko for smitte med covid-19), jf.
akt. 233 af 25. juni 2020 om statens bloktilskud for

 2021 .............................................................................. - -50,3 -
Udmøntning af budgetgarantien på underkonto 20
og beskæftigelsestilskuddet på underkonto 30, jf.
akt. 233 af 25. juni 2020 om statens bloktilskud for

 2021 .............................................................................. - -748,4 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgift som følge af lov nr. 212 af 17. marts
2020 om udvidet ret for arbejdsgivere og for selv-
stændige til sygedagpenge som følge af covid-19 ..... - 429,8 -
Merudgift som følge af lov nr. 275 af 26. marts
2020 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge som følge af covid-19 ................................. - 18,0 -
Merudgifter som følge af lov nr. 274 af 26. marts
2020 og ændringsforslag til lov nr. 473 af 22. april
2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring mv. (forlængelse af døde perioder) ..................... - 202,3 -
Merudgift som følge af ændringsforslag til lov nr.
473 af 22. april 2020 vedrørende forlængelse af lov
nr. 275 af 26. marts 2020 om forlængelse af retten
til sygedagpenge .......................................................... - 4,1 -
Merudgifter som følge af lov nr. 657 af 20. maj
2020 om midlertidig periode med ret til sygedag-
penge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved
smitte med covid-19 eller pårørende lønmodtagere ... - 50,3 -
Merudgift som følge af lov nr. 473 af 22. april
2020 ved forlængelse af 12-måneders perioden i

 225-timersreglen .......................................................... - 44,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Teknisk nulstilling af underkonto 20 som følge af
aftale om styrket opkvalificering ................................ - -18,4 -
Teknisk nulstilling af underkonto 30 som følge af
aftale om styrket opkvalificering ................................ - 0,1 -
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17.19.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -19,0 19,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 19,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag, obligatorisk pensionsordning for
overførselsindkomstmodtagere mv., jf. akt. 233 af
25. juni 2020 om statens bloktilskud for 2021 ........... - 12,9 -
Udmøntning på underkonto 30 sfa. lov 339 af 2.
april 2019 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets
Tillægspension, mv., obligatorisk pensionsordning
for overførselsindkomstmodtagere mv., jf. akt. 233 .. - -12,9 -
Overførsel fra § 17.21.05. Forskning og forsøg på
arbejdsmiljøområdet, vedrørende enklere tilrettelæg-
gelse af første opfølgningssamtale, jf. akt. 233 af
25. juni 2020 om statens bloktilskud for 2021 ........... - 2,8 -
Udmøntning på underkonto 30 sfa. lov nr. 1555 af
27. december 2019 om ændring af lov om sygedag-
penge om enklere tilrettelæggelse af første samtale,
jf. akt. 233 af 25. juni 2020 om statens bloktilskud .. - 38,2 -
Overførsel til 17.19.78. Reserver og budgetregule-
ring vedrørende indkomstoverførsler, jf. DUT-sag
vedr. lov nr. 1123 af 19. november 2019, jf. akt.
233 af 25. juni 2020 om statens bloktilskud for

 2021 .............................................................................. - -0,3 -
Udmøntning som følge af lov nr. 1559 af 27. de-
cember 2019 om indførelsen af seniorpension, jf.
akt. 233 af 25. juni 2020 om statens bloktilskud for

 2021 .............................................................................. - -19,3 -
Udmøntning på underkonto 30 som følge af BEK
nr. 1180 af 25. november 2019, jf. akt. 233 af 25.
juni 2020 om statens bloktilskud for 2021 ................. - 0,6 -
Udmøntning som følge af lov nr. 275 af 26. marts
2020 og lov nr. 473 af 22. april 2020 om sygedag-
penge, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 om statens
bloktilskud for 2021 .................................................... - -0,2 -
Udmøntning på underkonto 30 som følge af lov nr.
473 af 22. april 2020 om forlængelse af 12-måne-
dersperioden i 225-timersreglen, jf. akt. 233 af 25.
juni 2020 om statens bloktilskud for 2021 ................. - -0,5 -
Udmøntning på underkonto 30 som følge af lov nr.
657 af 20. maj 2020 (øget risiko ved smitte med
covid-19), jf. akt. 233 af 25. juni 2020 om statens
bloktilskud for 2021 .................................................... - -6,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgift som følge af lov nr. 275 af 26. marts
2020 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge som følge af covid-19 ................................. - 0,2 -
Merudgift som følge af lov nr. 473 af 22. april
2020 om forlængelse af 12-månedersperioden i
225-timersreglen som følge af covid-19 ..................... - 0,5 -
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Merudgifter som følge af lov nr. 657 af 20. maj
2020 om midlertidig periode med ret til sygedag-
penge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved
smitte med covid-19 eller pårørende lønmodtagere ... - 6,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve på underkonto 30 til håndte-
ring af eventuelle merudgifter ved administration af

 seniorpræmien .............................................................. - -3,0 -
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Arbejdsmiljø

17.21. Arbejdsmiljø

17.21.01. Arbejdstilsynet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 532,8 0,4 533,2
Indtægt ............................................................................... 13,3 - 13,3
Udgift ................................................................................. 546,1 0,4 546,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,4 0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, midler til evaluering af EU's Offshoresikker-

 hedsdirektiv .................................................................. - 0,5 -
Overførsel fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeri-
ets administration af satspuljer, administration af
Vold som udtryksform ................................................. 0,1 0,1 -
Overførsel fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeri-
ets administration af satspuljer, administration af
Arbejdsmiljøforskningsfonden ..................................... 1,4 2,1 -
Overførsel fra § 17.21.08. Arbejdsmiljøforsknings-
fonden til dækning af frikøb af forskere, dækning
af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbej-
de, vederlag mv. .......................................................... - 0,6 -
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, imple-
mentering af national strategi for produktion og for-
midling af viden og forskning om arbejdsmiljø ......... -0,1 -0,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af statens indkøb mv. ......................... - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -2,5 -
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17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 60,6 0,8 61,4
Indtægt ............................................................................... 51,4 0,5 51,9
Udgift ................................................................................. 112,0 1,3 113,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,3 0,5

2. Aktstykker  
Konceptudvikling og rejseaktiviteter, jf. akt. 91 af
30. januar 2020 om udmøntning af initiativ vedr.
styrket lederudvikling i staten ..................................... - 0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, styrkelse af juridiske kompetencer indenfor
GDPR og udbudsregler ................................................ - 0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Adgang til at finansiere evaluering af sporskifteord-
ning via interne statslige overførsler fra § 17.51.04.
Sporskifte ..................................................................... - 0,5 0,5

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ - 5,2 5,2
Reserveret egenkapital ....................................................... 5,2 -5,2 -
Overført overskud .............................................................. 65,3 - 65,3
Egenkapital i alt ................................................................. 70,5 - 70,5

Langfristet gæld primo ...................................................... 7,0 - 7,0
+ anskaffelser .................................................................... 2,5 - 2,5
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 2,5 - 2,5
Samlet gæld ultimo ........................................................... 7,0 - 7,0

Låneramme ........................................................................ 14,9 - 14,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 47,0 - 47,0
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17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 13,6 -4,8 8,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4,8 -

2. Aktstykker  
Medfinansiering af ekstraordinær hædersgave i an-
ledning af 75-årsdagen for befrielsen, jf. akt. 147 af
30. april 2020 ............................................................... - -2,0 -
Medfinansiering af udgifter ved enklere tilrettelæg-
gelse af opfølgningssamtaler, jf. akt. 233 af 25. juni
2020 om statens bloktilskud til kommunerne ............. - -2,8 -

17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 59,8 -0,6 59,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 4,2 - 4,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, frikøb af
forskere, dækning af rejseudgifter, vederlag, mv. ...... - -0,6 -

17.22. Arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats

17.22.12. Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 5,8 4,0 9,8
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 5,8 4,0 9,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,0 -

2. Aktstykker  
Initiativ med støtte til arbejdet med branchemål, jf.
akt. 65 af 10. december 2020 ...................................... - 4,0 -
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17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 36,5 101,0 137,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 101,0 -

2. Aktstykker  
Pilotprojekt om arbejdsmiljørådgivning med et fore-
byggende sigte, jf. akt. 65 af 10. december 2020 ...... - 6,0 -
Initiativ med arbejdspladsnære aktiviteter i arbejdet
med branchemål, jf. akt. 65 af 10. december 2020 .... - 95,0 -

17.23. Arbejdsskader og erstatninger

17.23.32. Hædersgaver (tekstanm. 168) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,4 8,0 20,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 8,0 -

2. Aktstykker  
Udbetaling af ekstraordinær hædersgave i anledning
af 75-årsdagen for befrielsen, jf. akt. 147 af 30.
april 2020 ..................................................................... - 8,0 -



§ 17.3. 403

Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse

17.31. Fællesudgifter

17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i Den Fælles Da-
taenhed i Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,0 -0,1 1,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -0,1 -

17.31.19. Engangstilskud til ydelsesmodtagere (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 2.200,0 2.200,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2.200,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgift som følge af lov nr. 1222 af 21. august
2020 om engangstilskud til ydelsesmodtagere ........... - 2.200,0 -

17.31.21. Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstover-
førsler (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 298,9 0,5 299,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgift som følge af lov nr. 212 af 17. marts
2020 om udvidet ret for arbejdsgivere og for selv-
stændige til sygedagpenge som følge af covid-19 ..... - 0,5 -
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17.31.41. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -20,5 -20,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -20,5 -

8. Direkte efterbevilling  
Tilbagebetaling fra kommunerne vedrørende refu-
sion af udgifter fra tidligere år .................................... - -20,5 -

17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - - -
Indtægtsbevilling ............................................................... 10.718,7 92,6 10.811,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 92,6

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merindtægt som følge af lov nr. 960 af 26. juni
2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v. og lov om sygedagpenge ............................. - - 61,6
Merindtægt som følge af lov nr. 1337 af 11. sep-
tember 2020 om arbejdsfordeling og bedre vilkår
for særlige grupper ...................................................... - - 31,0

17.32. Arbejdsløshedsdagpenge

17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 16.119,7 1.271,9 17.391,6
Indtægtsbevilling ............................................................... 10.532,6 831,7 11.364,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.271,9 831,7

1. Ny lovgivning  
Merudgifter sfa. lov nr. 1051 af 30. juni 2020 om
ændring af bl.a. lov om arbejdsløshedsforsikring
(Ekstraordinært løft for ledige med ret til en er-
hvervsudd. med 110 pct. dagpenge) ........................... - 10,8 7,0
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Merudgifter sfa. lov nr. 1054 af 30. juni 2020 om
ændring af bl.a. lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v., lov om forberedende voksenundervisning og
ordblindeundervisning for voksne mm. ...................... - -0,8 -0,5

2. Aktstykker  
Faglært gennem voksenlærlingeordningen jf. akt
240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalificering ........ - 0,4 0,2
Suspendere positivlisten for beskæftigede i voksen-
lærlingeordningen jf. akt 254 af 25. juni 2020 om
ekstraordinært løft af ledige. ....................................... - 0,3 0,2

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgifter sfa. lov nr. 274 af 26. marts 2020 om
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (perio-
der der ses bort fra ved forbrug af dagpenge) ............ - 271,3 177,3
Merudgifter sfa. lov nr. 960 af 26/6/2020 om æn-
dring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Yderligere forlængelse af døde perioder ved for-
brug af dagp., G-dage, samt midlertidig ret til dagp.
mm.) ............................................................................. - 432,5 282,9
Merudgifter sfa. lov nr. 473 af 22. april 2020 om
ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (forlæn-
gelse af døde perioder på dagpenge samt susp. af
G-dage) ......................................................................... - 99,0 64,7
Merudgifter sfa. lov nr. 1337 af 11. september 2020
om ændring af lov om a-dagpenge mm. (Trepartsaf-
tale om arbejdsfordeling og Aftale om bedre vilkår
til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervsliv) ...... - 448,7 293,5
Merudgifter sfa. lov nr. 1642 af 19. november 2020
om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
(Forlænget dagpengeret til ledige, der opbruger de-
res dagpengeret frem til den 1. november 2021). ...... - 5,6 3,7
Merudgifter sfa. lov nr. 1964 af 15/11/2020 om æn-
dring af lov om adgang til iværksættelse af midler-
tidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af co-
vid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ........ - 4,1 2,7

17.35. Kontanthjælp, revalidering mv.

17.35.11. Kontant- og uddannelseshjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3.066,9 -35,6 3.031,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -35,6 -

2. Aktstykker  
Faglært gennem voksenlærlingeordningen jf. akt
240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalificering ........ - -0,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
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Mindreudgifter som følge af lov nr. 274 af 26.
marts 2020 om ændring af lov om arbejdsløsheds-
forsikring mv. (perioder der ses bort fra ved forbrug
af dagpenge mv.) ......................................................... - -6,8 -
Merudgifter som følge af lov nr. 959 af 26. juni
2020 om yderligere forlængelse af 12-månederspe-
rioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af
hjælpepakker i forbindelse med covid-19 ................... - 2,9 -
Mindreudgifter som følge af lov nr. 960 af 26.juni
2020 om yderligere forlængelse af perioder, der ses
bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge,
midlertidig ret til dagpenge til selvstændige mv. ....... - -14,6 -
Merudgifter som følge af lov nr. 473 af 22. april
2020 om forlængelse af 12-månedersperioden i
225-timersreglen, forlængelse af perioder, der ses
bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge mv. . - 11,1 -
Mindreudgifter som følge af lov nr. 473 af 22. april
2020 om forlængelse af 12-månedersperioden i
225-timersreglen, forlængelse af perioder, der ses
bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge mv. . - -2,4 -
Mindreudgifter som følge af lov nr. 1337 af 11.
september 2020 om ændring af lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og bar-
selsloven (Midlertidig dagpengeret mv.) .................... - -26,7 -
Merudgifter som følge af lov nr. 1642 af 19. no-
vember 2020 om forlængelse af dagpengeperioden
og retten til sygedagpenge, genindførelse af forlæn-
gelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen

 mv. ................................................................................ - 1,1 -
Mindreudgifter sfa. lov nr 1964 af 15. december
2020 om ændring af lov om adgang til iværksættel-
se af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndte-
ringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsik-

 ring ............................................................................... - -0,1 -

17.35.22. Ressourceforløbsydelse (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.396,4 -191,0 1.205,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -191,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Mindreudgift som følge af lov nr. 275 af 26. marts
2020 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge som følge af covid-19 ................................. - -44,9 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 473 af 22. april
2020 om ændring af lov om sygedagpenge m.v.
(forlængelse frem til 30 juni 2020) ............................. - -10,0 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 960 af 26. juni
2020 om yderligere forlængelse af sygedagpenge-
ydelse frem til 30. september 2020 ............................. - -99,9 -
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Mindreudgift som følge af lov nr. 1335 af 11. sep-
tember 2020 om ændring af lov om sygedagpenge
og barselsloven ............................................................ - -13,3 -
Mindreudgifter som følge af lov nr. 1642 af 19. no-
vember 2020 om yderligere forlængelse af sygedag-
pengeretten frem til 31. januar 2021 ........................... - -22,9 -

17.37. Dagpenge ved barsel

17.37.01. Dagpenge ved barsel (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 11.432,8 1,8 11.434,6
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,8 -

1. Ny lovgivning  
Merudgift som følge af lov nr. 1335 af 11. septem-
ber 2020 om lempelse af b-kravet for selvstændige
for ret til barselsdagpenge mm. ................................... - 1,8 -

17.37.11. Orlov til pasning af syge børn (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 72,2 44,9 117,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 44,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgift som følge af lov nr. 1427 af 29. septem-
ber 2020 om ændring af barselsloven (Midlertidig
ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af

 covid-19) ...................................................................... - 44,9 -
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17.38. Dagpenge ved sygdom

17.38.11. Dagpenge ved sygdom (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4.590,9 1.596,9 6.187,8
Indtægtsbevilling ............................................................... 50,6 - 50,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.596,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgift som følge af lov nr. 212 af 17. marts
2020 om udvidet ret for arbejdsgivere og for selv-
stændige til sygedagpenge som følge af covid-19 ..... - 1.223,2 -
Merudgift som følge af lov nr. 275 af 26. marts
2020 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge som følge af covid-19 ................................. - 52,1 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 274 af 26. marts
2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v. (perioder der ses bort fra ved forbrug af
dagpenge m.v.) ............................................................. - -4,7 -
Merudgift som følge af lov nr. 473 af 22. april
2020 om ændring af lov om sygedagpenge m.v.
(forlængelse frem til 30. juni) ..................................... - 11,6 -
Merudgift som følge af lov nr. 657 af 20. maj 2020
om ændring af lov om sygedagpenge m.v. (Midler-
tidig periode med ret til sygedagpenge for lønmod-
tagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-

 19) ................................................................................ - 143,0 -
Merudgift som følge af lov nr. 960 af 26. juni 2020
om yderligere forlængelse af sygedagpengeydelse
frem til 30. september 2020 ........................................ - 115,6 -
Merudgift som følge af lov nr. 1335 af 11. septem-
ber 2020 om yderligere forlængelse af sygedagpen-
geretten frem til 31. oktober 2020, lempelse af b-
kravet for selvstændige for ret til sygedagpenge

 mm. ............................................................................... - 15,9 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 473 af 22. april
2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v. (forlængelse af døde perioder på dagpen-
ge m.v.) ........................................................................ - -1,6 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 960 af 26. juni
2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v. (yderligere forlængelse af døde perioder
på dagpenge m.v.) ........................................................ - -1,6 -
Mindreudgifter som følge af lov nr. 1642 af 19. no-
vember 2020 om yderligere forlængelse af sygedag-
pengeretten frem til 31. januar 2021 ........................... - 35,3 -
Mindreudgifter som følge af lov nr. 1642 af 19. no-
vember 2020 om ændring af lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v. (forlænget dagpengeret til ledi-
ge, der opbruger deres dagpengeret frem til d. 1/11-

 20) ................................................................................ - -0,1 -
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Merudgift som følge af BEK nr. 1874 af 8. decem-
ber 2020 om udvidet ret til søfartserhvervet til sy-
gedagpenge sfa. covid-19 ............................................ - 8,2 -
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Arbejdsmarkedsservice

17.41. Fællesudgifter

17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 347,1 5,1 352,2
Indtægt ............................................................................... 7,8 0,1 7,9
Udgift ................................................................................. 354,9 5,2 360,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,8 5,2 0,1

1. Ny lovgivning  
Sharepointløsning til indberetning af afgørelser i se-
niorpensionssager, jf. lov 869 af 14. juni 2020 om

 Seniorpensionsenheden ................................................ - 0,1 -

2. Aktstykker  
Udarbejdelse af ledelsesinformationsværktøj, kon-
ceptudvikling og rejseholdsaktiviteter, jf. akt. 91 af
30. januar 2020 om udmøntning af initiativ vedr.
styrket lederudvikling i staten ..................................... 0,7 2,8 -
Initiativet Rekruttering af corona-job, jf. akt. 240 af
25. juni 2020 om styrket opkvalificering ................... - 0,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.46.41.20. Pulje til uddannelses-
løft, administration af ordningen ................................. 0,3 0,4 -
Overførsel fra § 17.46.64.30. Afklaring af aktivi-
tetsparate kontanthjælpsmodtagere, administration
af ordningen ................................................................. 0,7 1,0 -
Overførsel fra § 17.46.75.10. Jobrotation, admini-
stration af ordningen .................................................... 0,3 0,4 -
Overførsel fra § 17.51.05.10. Pulje til nedbringelse
af sygefravær, administration af ordningen ................ 0,3 0,4 -
Overførsel fra § 17.59.19.10. Sygefravær på offent-
lige arbejdspladser, administration af ordningen ........ 0,7 1,1 -
Overførsel fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeri-
ets administration af satspuljer, administration af
satspuljer 2019 ............................................................. 1,5 2,3 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, medfinansiering af implementering af ESCO . - 1,0 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, medfinansiering af GDPR-tjek og implemen-
tering heraf ................................................................... - 1,0 -
Overførsel til § 17.11.01. Departementet, ny organi-
sering af lovbundne ordninger .................................... -7,6 -9,3 -
Overførsel fra § 17.11.10. Beskæftigelsesministeri-
ets administration af satspuljer, administration af
satspuljer fra 2018 og tidligere ................................... 2,3 3,3 -
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Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, implementering af engangstilskud til modta-
gere af forsørgelsesydelser .......................................... - 0,3 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, medfinansiering af omkostninger vedr. hel-
hedsorienteret indsats ................................................... - 0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af statens indkøb mv. ......................... - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -2,1 -
Konvertering af øvrig drift til lønsum vedrørende
interne statslige overførsler af administrationsbi-
drag, jf. akt 240 af 25. juni 2020 om styrket opkva-

 lificering ....................................................................... 0,3 - 0,1
Konvertering af øvrig drift til lønsum vedrørende
interne statslige overførsler af administrationsbi-
drag, jf. akt 254 af 25. juni 2020 om ekstraordinært
løft af ledige ................................................................. 0,2 - -
Konvertering af øvrig drift til lønsum vedrørende
interne statslige overførsler af administrationsbi-
drag, jf. akt 179 af 20. maj 2020 om udvidelse af
de midlertidige kompensationsordninger .................... 0,2 - -
Initiativet Rekruttering af corona-job, jf. akt. 240 af
25. juni 2020 om styrket opkvalificering, lønsum ..... 1,9 1,9 -

17.41.10. Udbetaling Danmark (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 107,3 5,2 112,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - 2,8 2,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,2 2,8

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgifter ifm. midlertidig nedsættelse af timekra-
vet i seniorpræmien (gradvis genåbning af Dan-
mark), jf. lov nr. 195 af 25. juni 2020 om ændring
af lov om en skattefri seniorpræmie ........................... - 1,0 -
Finansiering af udgifter ved førtidig udbetaling af
tilgodehavende feriemidler i UDK, jf. lov nr. 1223
af 21. august 2020 om førtidig udbetaling af ferie-
midler mv. .................................................................... - 0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.5 Der er adgang til at optage indtægter og afholde tilsvarende udgifter,
der stammer fra voldgiftssag vedrørende levering af nyt pensionssy-
stem.
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Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, finansiering af meromkostninger til IPOS i

 UDK ............................................................................. - 1,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Adgang til at optage indtægter og afholde tilsvaren-
de udgifter vedrørende voldgiftssag om levering af
nyt pensionssystem ...................................................... - 2,8 2,8

17.41.13. Kompensationsordninger som følge af COVID-19
Af kontoen kan afholdes udgifter til udvidelse af de midlertidige kompensationsordninger

vedrørende lønudgifter til fyringstruede medarbejdere som følge af covid-19.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,2 0,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,2 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 179 af 20. maj 2020 om midlertidige kom-

 pensationsordninger ..................................................... - 6,0 -
Regulering af ekstraordinære udgifter til udvidelse
af midlertidige kompensationsordninger for forenin-
ger, selvejende institutioner og fonde med statslig
driftstilskud, jf. akt. 179 af 20. maj 2020 ................... - -6,6 -
Kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 258 af 25. juni 2020 om midlertidige kom-

 pensationsordninger ..................................................... - 0,8 -

10. Kompensationsordninger som følge af COVID-19
I medfør af akt. 179 af 20. maj 2020 om udvidelse af de midlertidige kompensationsordninger

vedrørende lønudgifter til fyringstruede medarbejdere som følge af covid-19 afsættes 6,8 mio.
kr. i 2020 til udvidelse af kompensationsordningerne for 1) lønkompensation til fyringstruede
medarbejdere og 2) faste omkostninger, der er etableret som følge af covid-19, til også at omfatte
institutioner (foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v.), hvor offentlig tilskud til drift
udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Ordningen for lønkompen-
sation til fyringstruede medarbejdere er baseret på Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation
for lønmodtagere på det private arbejdsmarked, som regeringen og arbejdsmarkedet parter har
indgået. Ordningen for faste omkostninger er baseret på Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Fol-
keparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om covid-19-initiativer af marts 2020.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 0,2 mio. kr. i 2020 til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord-
ningen.
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Tilskudsmodtagere er institutioner, hvor offentlig tilskud til drift udgør halvdelen eller mere
af institutionens ordinære driftsudgifter.

De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen til fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3,4 -0,1 3,3
Udgift ................................................................................. 3,4 -0,1 3,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -0,1 -

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering af tilsy-
net (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,0 -0,2 1,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -0,2 -

17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats

17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og job-
afklaringsforløb (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 426,6 -22,7 403,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -22,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Mindreudgift som følge af lov nr. 275 af 26. marts
2020 om midlertidig forlængelse af retten til syge-
dagpenge som følge af covid-19 ................................. - -2,1 -
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Mindreudgift som følge af lov nr. 473 af 22. april
2020 om ændring af lov om sygedagpenge m.v.
(forlængelse frem til 30. juni) ..................................... - -0,5 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 960 af 26. juni
2020 om yderligere forlængelse af sygedagpenge-
ydelse frem til 30. september 2020 ............................. - -14,0 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 1335 af 11. sep-
tember 2020 om ændring af lov om sygedagpenge
og barselsloven ............................................................ - -1,9 -
Mindreudgifter som følge af lov nr. 1642 af 19. no-
vember 2020 om yderligere forlængelse af sygedag-
pengeretten frem til 31. januar 2021 ........................... - -4,2 -

17.46.08. Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse (Lovbunden)
I medfør af lov nr. 1051 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. opføres en midlertidig lovbunden bevilling til uddan-
nelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse.

Kontoen omfatter de statslige refusionsudgifter til kommunernes driftsudgifter ved tilbud til
forsikrede ledige, der er fyldt 30 år og ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, som får
ret til at tage en erhvervsuddannelse inden for fag, hvor der er behov for arbejdskraft, jf. § 97 a
i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats. For øvrige fag henvises til refusion
af driftsudgifter på § 17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft.

De ledige kan få 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats, og udgifterne hertil afholdes på §
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 17,9 17,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 17,9 -

1. Ny lovgivning  
Midlertidige merudgifter som følge af lov nr. 1051
af 30. juni 2020 om ekstraordinært løft for ledige
med ret til en erhvervsuddannelse med forhøjet
dagpengesats på 110 pct. ............................................. - 17,9 -

10. Ret til en erhvervsuddannelse
Staten yder 80 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter, jf. § 196 a i lov nr. 548 af 7.

maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til et fortsat tilbud, hvis personen
skifter målgruppe.

Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,0 75,0 81,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 75,0 -

2. Aktstykker  
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Udvidelse af varslingspuljen, jf. akt. 240 af 25. juni
2020 om styrket opkvalificering ................................. - 25,0 -
Forhøjelse af varslingspuljen, jf. akt. 276 af 27. au-
gust 2020 om indsats ved større afskedigelser ........... - 50,0 -

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)

På lov om tillægsbevilling for 2020 er der optaget ny underkonto 17.46.30.30. Pulje til styr-
kelse af basale færdigheder.

Af kontoen kan afholdes udgifter til styrket indsats for ledige ordblinde, læse- og skrivesvage.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 15,0 15,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 15,0 -

2. Aktstykker  
Styrke basale færdigheder for ledige og beskæftige-
de, jf. akt. 240 af 25. juni 2020 om styrket opkvali-

 ficering ......................................................................... - 15,0 -

30. Pulje til styrkelse af basale færdigheder
I medfør af akt. 240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalificering afsættes der i 2020 en an-

søgningspulje på 15 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for identificering og understøttelse af ledige
og beskæftigede voksne, der har udfordringer med basale færdigheder.

Puljen kan søges af jobcentre, a-kasser og virksomheder i samarbejde med de faglige orga-
nisationer. Tilskuddet kan anvendes til frikøb eller ansættelse af medarbejdere som læse-, skrive-,
regneambassadører i en toårig periode. Tilskudsmodtagerne skal inden for den afsatte bevilling
foretage en ekstern evaluering af projekterne.

Tilskud vil blive afgivet som tilsagn.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. kr. i 2020 til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord-
ningen.
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17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 195,1 -71,5 123,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -71,5 -

2. Aktstykker  
Ordninger for erhververettede kurser, jf. akt. 240 af
25. juni 2020 om styrket opkvalificering ................... - 45,6 -
Uddannelsesambassadører i a-kasser og jobcentre,
jf. akt. 240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalifice-

 ring ............................................................................... - 22,0 -
Finansiering af Aftale om styrket opkvalificering,
jf. akt. 240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalifice-

 ring ............................................................................... - -132,7 -
Medfinansiering af ekstraordinær hædersgave i an-
ledning af 75-årsdagen for befrielsen, jf. akt. 147 af
30. april 2020 ............................................................... - -6,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,4 -

10. Regional uddannelsespulje
I medfør af akt. 240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalificering afsættes der 45,6 mio. kr. i

2020 til at styrke opkvalificering af ledige gennem korte erhvervsrettede kurser i 2020 på den
regionale uddannelsespulje for dagpengemodtagere.

Bevillingen vil blive udmøntet efter interessetilkendegivelse fra kommunerne og ved afgivelse
af tilsagn. Kommuner vil efter de hidtil gældende regler kunne opnå 80 pct. refusion for køb af
kurser fra de to berørte ordninger og 20 pct. af det samlede beløb bliver derfor afsat under den
kommunale budgetgaranti.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

75. Pulje til uddannelsesambassadører
I medfør af akt. 240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalificering afsættes 22,0 mio. kr. i 2020

til en ansøgningspulje, hvorfra kommuner og a-kasser kan ansøge om tilskud til ansættelse af
uddannelsesambassadører i perioden 2020-2021. Formålet med puljen er at understøtte brugen
af uddannelsesløft og andre uddannelsesmuligheder for ledige. Ambassadørerne skal sprede viden
om uddannelsesmulighederne, forankre et godt samarbejde mellem jobcentre, a-kasser og ud-
dannelsesinstitutioner og understøtte lediges motivation til uddannelsesløft.

Målgruppen er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som også er i mål-
gruppen for puljen til uddannelsesløft. Tilskudsmodtagere er kommuner og a-kasser. Tilskuddet
kan gives som tilsagn. Af puljen afsættes 0,5 mio. kr. til processtøtte, der skal medgå til at klæde

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 0,2 mio. kr. i 2020 til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord-
ningen.
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medarbejdere i jobcentre og a-kasser på til at løfte rollen som uddannelsesambassadører samt til
at afholde workshops.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen
(tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7,1 -2,3 4,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -2,3 -

17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,7 -0,5 12,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -0,5 -

17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer (Reservationsbev.)
På lov om tillægsbevilling for 2020 er der optaget ny hovedkonto § 17.46.45. Opkvalifice-

ringsinitiativer.
Af kontoen kan afholdes udgifter til rekruttering til Femern Bælt-forbindelsen.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 3,0 3,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,0 -

2. Aktstykker  

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn.
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Rekruttering til Femern Bælt-forbindelsen, jf. akt.
240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalificering ........ - 3,0 -

40. Styrket rekruttering til Femern-forbindelsen
I medfør af akt. 240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalificering afsættes der 3,0 mio. kr. til

at understøtte rekrutterings- og opkvalificeringsindsatsen i Lolland Kommune. Der etableres et
sekretariat i den fireårige periode 2020-2024. der skal fungere som bindeled mellem entreprenører
og jobcentre både i og uden for nærområdet.

Tilskuddet til Lolland Kommune vil blive afgivet som tilsagn.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæf-
tigede voksenlærlinge (tekstanm. 169) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 301,3 7,8 309,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,8 -

2. Aktstykker  
Faglært gennem voksenlærlingeordningen jf. akt.
240 af 25. juni 2020 om styrket opkvalificering ........ - 4,2 -
Suspendere positivlisten for beskæftigede i voksen-
lærlingeordningen jf. akt. 254 af 25. juni 2020 om
ekstraordinært løft af ledige. ....................................... - 3,6 -

17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 114,4 -3,7 110,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -1,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -2,7 -
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17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-
anm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 8,0 8,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 8,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Håndsrækning til dimittender, jf. akt. 254 af 25. ju-
ni 2020 om ekstraordinært løft af ledige .................... - 8,0 -

55. Indsats for flere trainee-forløb
I medfør af akt. 254 af 25. juni 2020 om ekstraordinært løft af ledige afsættes 8 mio. kr. i

2020 til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akademikerne (AC) til at styrke og forlænge
den nuværende trainee-ordning, så flere dimittender under krisen kan få en hurtig indsats målrettet
job. Forløbene skal have fokus på jobskabelse i små og mellemstore virksomheder. Tilskuddet
gives som tilsagn om tilskud på baggrund af konkrete ansøgninger.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 157,0 0,2 157,2
Indtægt ............................................................................... - 1,5 1,5
Udgift ................................................................................. 157,0 1,7 158,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,7 1,5

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, it-tilretning sfa. regelændring om mindre in-
tensiv indsats til personer optaget på erhvervsud-
dannelse eller videregående uddannelse ..................... - 0,2 -
Overførsel fra § 17.11.79. Reserver og budgetregu-
lering, merudgifter til drift og implementering af

 EESSI ........................................................................... - 2,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -2,0 -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 0,1 mio. kr. i 2020 til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord-
ningen.
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Indtægtsdækket virksomhed ........................................ - 1,5 1,5

90. Indtægtsdækket virksomhed
Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020.
Kontoen omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings indtægtsdækkede virksom-

hed. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres aktiviteter, der er en udløber af styrelsens
ordinære aktiviteter vedrørende Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

Aktiviteterne omfatter udvikling, drifts- og supportydelser mv., som styrelsen leverer i for-
bindelse med de berørte danske myndigheders tilkobling til det nationale EESSI-knudepunkt og
sagsbehandlingssystem. Ydelserne kan bl.a. omfatte hosting, drift, vedligeholdelse, tilpasning og
udvikling samt support, systemforvaltning og omkostninger til licenser mv.

Ydelserne prisfastsættes til kostpris.

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm.
115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,4 -0,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,4 -

17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger

17.49.25. Motion og fællesskab på recept (tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,3 -0,8 2,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -0,8 -
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17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere (tekstanm. 167) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 5,0 5,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompetenceløft til iværksættere, jf. akt. 254 af 25.
juni 2020 om ekstraordinært løft af ledige ................. - 5,0 -

10. Kompetenceløft til iværksættere
I medfør af akt. 254 af 25. juni 2020 om ekstraordinært løft af ledige afsættes en ansøg-

ningspulje på 5 mio. kr. i 2020, der skal sikre opkvalificering af iværksættere.
Puljen vil være målrettet en bred gruppe af iværksættere, der mangler ny viden til at udvikle

deres virksomhed.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

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 op til 0,1 mio. kr. i 2020 til § 17.41.01.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord-
ningen.
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Fastholdelse

17.51. Fællesudgifter

17.51.04. Sporskifte (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 25,6 - 25,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. i
2020 til § 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø til evaluering af ordningen, dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter ................ - - -

17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (tekstanm. 115) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20,5 -0,4 20,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -0,4 -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at overføre op til 0,5 mio. kr. i 2020 til § 17.21.02.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til evaluering af ord-
ningen.
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17.54. Støtte til særlige grupper mv.

17.54.21. Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen (tekstanm.
115) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 302,5 -8,1 294,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -8,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Mindreudgifter som følge af lov nr. 274 af 26.
marts 2020 om ændring af lov om arbejdsløsheds-
forsikring m.v. (perioder der ses bort fra ved for-
brug af dagpenge m.v.) ................................................ - -4,8 -
Mindreudgifter sfa. lov nr. 1642 af 19. november
2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v. (forlænget dagpengeret til ledige, der op-
bruger deres dagpengeret frem til d. 1. november

 2020 .............................................................................. - -0,1 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 473 af 22. april
2020 om ændring af lov om arbjedsløshedsforsik-
ring mv. ........................................................................ - -1,6 -
Mindreudgift som følge af lov nr. 960 af 26. juni
2020 om ændring af lov om arbjedsløshedsforsik-
ring mv. ........................................................................ - -1,6 -

17.59. Særlige forebyggende indsatser

17.59.19. Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser (tekstanm. 167)
 (Reservationsbev.)

I medfør af akt. 91 af 30. januar 2020 om udmøntning af initiativ vedr. styrket lederudvikling
i staten (sygefraværspulje) afsættes der i alt 50,5 mio. kr. til at videreføre en ansøgningspulje i
2020. Ansøgningspuljen har samme indhold som den afsatte ansøgningspulje i 2019, jf. akt. 120
af 11. april 2019.

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 op til 1,1 mio. kr. i 2019 til § 17.41.01.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til administration af ord-
ningen. Heraf kan op til 0,8 mio. kr. anvendes til lønsum. Der er inden
for de 1,1 mio. kr. adgang til at overføre op til 0,3 mio. kr. til §
17.11.01. Departementet.
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TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 49,4 49,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 49,4 -

2. Aktstykker  
Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige
sektor jf. akt. 91 af 30. januar 2020 ........................... - 50,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, administration af ordningen ...... - -1,1 -

10. Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser
Puljen skal bidrage til, at der arbejdes målrettet og systematisk med sygefraværsindsatsen på

udvalgte offentlige arbejdspladser. Det skal ske ved, at der udvikles en tværgående indsatsmodel,
der tager udgangspunkt i eksisterende viden om, hvad der virker i forebyggelses- og fastholdel-
sesindsatsen på sygefraværs- og arbejdsmiljøområdet. Tilskudsmodtagerne er kommunale, regio-
nale og statslige arbejdspladser med højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø. Tilsagn
om midler kan ske til aktiviteter inden for den overordnede indsatsmodel, som udvikles. Afhæn-
gigt af den endelige indsatsramme vil det f.eks. kunne være midler til tilknytning af personer
med særlig viden om arbejdsmiljø og forebyggelse af sygefravær mv. f.eks. sygefraværskonsu-
lenter eller arbejdsmiljørådgivere. Det vil også f.eks. kunne være midler til kompetenceudvikling
af relevante ledere og centrale medarbejdere.

Ansøgningspuljen forankres og administreres i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Departementet vil bistå med viden og koordinerede indsatser til puljeadministrationen. Der er
adgang til at overføre op til 1,1 mio. kr. i 2020 til administration til § 17.41.01. Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Der kan samlet
overføres op til 0,8 mio. kr. i lønsum. Der er inden for de afsatte 1,1 mio. kr. adgang til at
overføre op til 0,3 mio. kr. til § 17.11.01. Departementet.

Der er herudover adgang til at overføre op til 2,0 mio. kr. af puljen i 2019 til processtøtte
og ekstern konsulentbistand i forbindelse med udvikling og implementering af initiativet.

Midlerne kan udmøntes ved tilsagn om tilskud.

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap
(tekstanm. 115 og 163) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 42,0 -0,5 41,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -0,5 -
Finansiering af et initiativ med Et mere rummeligt
arbejdsmarked for borgere med handicap på uk. 70.
via flytning af delbevilling fra uk. 20. Initiativer for
personer med handicap ................................................ - - -
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17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (tekstanm. 115 og 163) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,3 -0,7 14,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -0,7 -

17.59.24. Personer med handicap i job (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 8,4 -0,5 7,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Køb af konsulentydelser .............................................. - -0,5 -
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Sociale Pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.

17.62. Individuel boligstøtte

17.62.05. Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelseslån,
boligsikringslån og beboerindskudslån mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 43,8 4,6 48,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 307,4 - 307,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Merudgifter vedrørende afskrivninger af boligydel-
seslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv. .... - 4,6 -

17.64. Sociale Pensioner

17.64.12. Seniorpræmie (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 250,8 63,0 313,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 63,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Merudgift som følge af lov nr. 1050 af 30. juni
2020 om midlertidig nedsættelse af beskæftigelses-
kravet for optjening af ret til en skattefri seniorpræ-

 mie. ............................................................................... - 63,0 -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.1 Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende af-
skrivninger af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån
mv. på forslag til lov om tillægsbevilling.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 167.
Tekstanmærkningen er opført første gang på lov om tillægsbevilling for 2019.
På lov om tillægsbevilling for 2020 er tekstanmærkningen udvidet til at omfatte § 17.59.19.

Sygefravær på offentlige arbejdspladser, hvilket sker i medfør af akt. 91 af 30. januar 2020 om
udmøntning af initiativ vedrørende styrket lederudvikling i staten (nedbringelse af sygefravær)
samt § 17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere, hvilket sker i medfør af akt. 254 af 25. juni
2020 om ekstraordinært løft af ledige.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at fastsætte regler for bevillin-
gens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling og
afvisning af ansøgninger.

Ad tekstanmærkning nr. 168.
På lov om tillægsbevilling for 2020 er optaget ny tekstanmærkning nr. 168, der er knyttet

til § 17.23.32. Hædersgaver, jf. akt. 147 af 30. april 2020 om en ekstraordinær hædersgave i 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udbetale en ekstraordinær

hædersgave på 10.000 kr. til modtagere af hædersgaver efter lov om erstatning til besættelsesti-
dens ofre.

Ad tekstanmærkning nr. 169.
På lov om tillægsbevilling for 2020 er optaget ny tekstanmærkning nr. 169, der er knyttet

til § 17.46.53. Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede
voksenlærlinge, jf. akt. 290 af 17. september 2020 om midlertidigt løntilskud.

Tekstanmærkningen bemyndiger beskæftigelsesministeren til at udbetale tilskud til voksen-
lærlingeordningen for arbejdsgivere, der samtidig modtager løntilskud efter tekstanmærkning nr.
244. ad 20.31.11. stk. 2.
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§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 725,9 725,9 -
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... 42,2 40,6 -1,6

Fællesudgifter ........................................................................................... -80,4 -
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ........................................... -80,4 -

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207) ...... 383,3 -
19.22. Universiteter .................................................................................... 310,8 -
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) .................... -101,4 -
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm.

8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206) ................................................. 229,0 -
19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.

8, 184 og 206) ................................................................................ -48,0 -
19.28. Videregående kunstneriske uddannelser ........................................ 1,2 -
19.29. Maritime grunduddannelser ............................................................ -8,3 -

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet ........... -35,9 -
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) ...................................... -11,8 -
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-

anm. 109, 184 og 185) ................................................................... -15,1 -
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) ......................................... -9,0 -

Forskning og innovation .......................................................................... 457,6 -
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157) ................... 12,2 -
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ...................................... 393,7 -
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekst-

anm. 7 og 157) ................................................................................ 51,7 -

Internationale forskningsaktiviteter ....................................................... -2,0 -
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastruktu-

rer (tekstanm. 157) .......................................................................... -2,0 -

Dekommissionering af nukleare anlæg ................................................. 33,6 -
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg .......................................... 33,6 -

Støtteordninger ......................................................................................... 10,3 -1,6
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier ............................................ 26,8 -1,6
19.83. Forskellige støtteordninger ............................................................. -28,3 -
19.84. Støtteordninger for voksne ............................................................. 11,8 -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 22,1 -
Interne statslige overførsler ....................................................................... -2,6 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... 747,0 -1,6
Aktivitet i alt .............................................................................................. 766,5 -1,6
Bevilling i alt ............................................................................................. 766,5 -1,6

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 147,9 -

 TB -0,5 -
03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (Driftsbev.) ......B 188,0 -

 TB 6,3 -
06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

(Driftsbev.) .......................................................................B 130,3 -
 TB -4,6 -

07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It
(Statsvirksomhed) .............................................................B 65,2 -

 TB -1,2 -
11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.) .................B 9,2 -

 TB -11,1 -
79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 213)

(Reservationsbev.) ............................................................B 98,4 -
 TB -69,3 -

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)

19.22. Universiteter
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150,

159, 185, 201, 203, 206, 208 og 210) (Selvejebev.) ......B 5.190,8 -
 TB 99,8 -

05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164,
185, 201, 203, 206 og 210) (Selvejebev.) .......................B 3.838,3 -

 TB 49,9 -
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185,

199, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) ...............................B 2.118,7 -
 TB 53,3 -

15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185,
201, 203 og 206) (Selvejebev.) ........................................B 639,6 -

 TB 15,3 -
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185,

201, 203, 206, 208 og 210) (Selvejebev.) .......................B 2.080,7 -
 TB 48,2 -
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21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
(tekstanm. 8, 12, 109, 150, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.) .....................................................................B 1.110,6 -

 TB 11,9 -
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12,

109, 150, 164, 165, 175, 185, 201, 203 og 206)
(Selvejebev.) .....................................................................B 2.487,7 -

 TB 22,5 -
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109,

150, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.) .......................B 277,9 -
 TB 9,9 -

19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)
05. Fællesbevillinger (Reservationsbev.) ...............................B 67,7 -

 TB -51,6 -
06. Det Danske Universitetscenter i Beijing (tekstanm.

202) (Reservationsbev.) ...................................................B 34,3 -
 TB -49,8 -

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm.
8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206)
01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, profes-

sionshøjskoler mv. (Selvejebev.) ......................................B 1.458,5 -
 TB -3,5 -

02. Aktivitetstilskud (Selvejebev.) .........................................B 3.806,2 -
 TB 28,3 -

03. Tilskud til internationale aktiviteter (Selvejebev.) ..........B 14,8 -
 TB -4,1 -

04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier,
professionshøjskoler mv. (Selvejebev.) ............................B 408,1 -

 TB 2,6 -
06. Øvrige uddannelsestilskud (tekstanm. 211)

(Selvejebev.) .....................................................................B 90,9 -
 TB 205,7 -

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm.
8, 184 og 206)
01. Åben uddannelse (Selvejebev.) ........................................B 266,7 -

 TB -48,2 -
06. Sundhedsplejerskeuddannelsen (Selvejebev.) ..................B 6,5 -

 TB 0,2 -

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser
07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203)

(Driftsbev.) .......................................................................B 106,0 -
 TB 0,4 -

08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Ar-
kitektur, Design og Konservering (tekstanm. 109, 187
og 203) (Driftsbev.) .........................................................B 267,6 -

 TB 0,7 -
25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 203 og

205) (Reservationsbev.) ...................................................B 54,6 -
 TB 0,1 -
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19.29. Maritime grunduddannelser
03. Maritime grunduddannelser (tekstanm. 8, 206 og 214)

(Selvejebev.) .....................................................................B 105,3 -
 TB 1,7 -

79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime
grunduddannelser (Reservationsbev.) ..............................B 2,3 -

 TB -10,0 -

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)

(Reservationsbev.) ............................................................B 23,3 4,7
 TB -11,8 -

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekst-
anm. 109, 184 og 185)
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med

videregående uddannelser (tekstanm. 7 og 157)
(Reservationsbev.) ............................................................B 17,1 -

 TB 4,9 -
07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med

åben uddannelse og efteruddannelse (tekstanm. 7 og
157) (Reservationsbev.) ...................................................B 13,6 -

 TB -20,0 -

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)
20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut

(Reservationsbev.) ............................................................B 6,6 -
 TB -6,6 -

21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.) ...................................B 19,8 -
 TB -9,9 -

24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157)
(Driftsbev.) .......................................................................B 27,5 -

 TB 5,0 -
25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157)

(Driftsbev.) .......................................................................B 32,8 -
 TB 0,4 -

26. Studievalg Danmark (tekstanm. 7) (Driftsbev.) ..............B 48,2 -
 TB 2,1 -

Forskning og innovation

19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)
12. Danmarks Frie Forskningsfond (Reservationsbev.) ........B 1.522,0 -

 TB 12,2 -

19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200)

(Reservationsbev.) ............................................................B 1.872,6 387,4
 TB 386,5 -

02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat
(Reservationsbev.) ............................................................B 47,9 12,6
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 TB 7,2 -

19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekst-
anm. 7 og 157)
01. Innovationsinfrastruktur (Reservationsbev.) ....................B 400,5 -

 TB -28,6 -
02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.) ...B 26,9 -

 TB 80,3 -

 Internationale forskningsaktiviteter

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastruktu-
rer (tekstanm. 157)
01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfra-

strukturer (Reservationsbev.) ...........................................B 231,9 -
 TB -2,0 -

Dekommissionering af nukleare anlæg

19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg
03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.) ...B 63,6 -

 TB 33,6 -

 Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier
01. Stipendier (Lovbunden) ....................................................B 20.986,8 402,6

 TB 26,8 -1,6

19.83. Forskellige støtteordninger
01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198)

(Reservationsbev.) ............................................................B 225,7 -
 TB -39,5 -

02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddan-
nelser (Lovbunden) ...........................................................B 287,7 -

 TB 12,0 -
03. Udlandsstipendier (Lovbunden) .......................................B 47,2 -

 TB -0,8 -

19.84. Støtteordninger for voksne
01. Statens voksenuddannelsesstøtte (tekstanm. 215)

(Lovbunden) ......................................................................B 40,2 -
 TB 1,8 -

03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser
(Reservationsbev.) ............................................................B 66,4 -

 TB 10,0 -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 213. ad 19.11.79.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde direkte tildeling af tilskud til

forskningsprojekter ved universiteter eller andre offentlige eller private forskningsinstitutioner til
forskningsprojekter, som sigter mod at fremme diagnosticering eller behandling m.v. af corona-
virus med henblik på afhjælpe virkningen af corona-virus for borgere, sundhedsvæsenet eller
samfundsøkonomien.

Nr. 214. ad 19.29.03. og 19.84.02.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om øko-

nomisk tilskud til uddannelsesinstitutionen og økonomisk støtte til elever, for så vidt angår den
maritime stx-uddannelse.

Nr. 215. ad 19.84.01.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kom-

pensation af uddannelsessøgende, der ikke tilkendes SVU som følge af aflysninger eller udsæt-
telser af uddannelsesforløb grundet COVID-19. Der vil herunder kunne fastsættes bestemmelser
om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation,
modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og renter, doku-
mentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.
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Indledning

Uddannelses- og Forskningsministeriet samlede forslag til lov om tillægsbevilling for fi-
nansåret 2020 indeholder nettomerudgifter på i alt 725,9 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter
i forhold til bevillingerne på finansloven for 2020, heraf udgør 627,6 mio. kr. ekstraordinære
udgifter som følge af COVID-19. Der er optaget nettomerudgifter på 42,2 mio. kr. under delloftet
for indkomstoverførsler, heraf udgør 18,2 mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge af COVID-
19.

Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende ka-
tegorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 30.680,2 725,9 31.406,1
 Udgifter ............................................................................ 31.313,3 725,9 32.039,2
 Indtægter .......................................................................... 633,1 - 633,1
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 20.918,4 42,2 20.960,6
 Udgifter ............................................................................ 21.321,0 40,6 21.361,6
 Indtægter .......................................................................... 402,6 -1,6 401,0
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 254,0 - 254,0
 Udgifter ............................................................................ 8.817,9 - 8.817,9
 Indtægter .......................................................................... 8.563,9 - 8.563,9
Indtægtsbudget ................................................................... 116,9 - 116,9
 Indtægter .......................................................................... 116,9 - 116,9
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 4,8 725,9 -
2. Aktstykker .................................................................... 0,7 124,0 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 3,9 627,6 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -3,8 -14,8 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 1,3 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -21,9 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 5,7 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 2,7 5,3 -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
TB i alt .............................................................................. - 40,6 -1,6
2. Aktstykker .................................................................... - 22,4 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 18,2 -1,6

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der overføres til Uddannelses- og Forskningsministeriets område i alt netto 146,4 mio. kr.,

heraf 0,7 mio. kr. lønsum som følge af aktstykker tiltrådt af Finansudvalget i 2020:
Der er overført 107,7 mio. kr. fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed til § 19.22. Universiteter

vedr. SEA husleje korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december 2020.
Der er overført 100,0 mio. kr. til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. yderligere

midler til coronaforskning, jf. akt. 126 af 3. april 2020.
Der er overført 50,0 mio. kr. fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering, § 19.23.05. Fæl-

lesbevillinger og § 19.46.01. Innovationsinfrastruktur til § 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud
vedr. velfærdsuddannelser, jf. akt. 121 af 17. december 2020.
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Der er overført 18,0 mio. kr. fra § 35.11.01. Merudgifter til § 19.11.79. Reserver og bud-
getregulering ved nye bevillingsforslag vedr. tilskud ifm. universiteternes forlængelse af ph.d.
forløb, jf. akt. 36 af 12. november 2020

Der er overført 12,0 mio. kr. fra § 28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik
til § 19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser vedr. udmøntning af
reserve til initiativer inden for kollektiv trafik, jf. akt. 199 af 11. juni 2020.

Der er overført 10,4 mio. kr. fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer til § 19.81.01. Sti-
pendier vedr. ulønnet praktik, jf. akt. 267 af 6. juni 2020

Der er overført 9,9 mio. kr. fra § 19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond til § 19.22.15.
Roskilde Universitet vedr. midler til udvikling af videnssamarbejdet i Region Sjælland, jf. akt.
56 af 3. december 2020.

Der er overført 7,1 mio. kr. til Uddannelses- og Forskningsministeriet fra § 35.11.19. Rege-
ringsreserve vedr. eftersyn af offentlige lederuddannelser, jf. akt. 91 af 30. januar 2020.

Der er overført 1,7 mio. kr. fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed til § 19.61. Dekommissio-
nering af nukleare anlæg vedr. SEA husleje korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december 2020.

Der er overført 0,1 mio. kr. fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed til § 19.28. Videregående
kunstneriske uddannelser vedr. SEA husleje korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december 2020.

Der er optaget en ny tekstanmærkning 214, som er opført på finansloven 2020 under Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet, til at etablere hjemmel til at fastsætte nærmere regler om
økonomisk tilskud til uddannelsesinstitutionen og økonomisk støtte til elever, for så vidt angår
den maritime STX-uddannelse, jf. akt. 231 af 25. juni 2020.

Der er givet tilladelse til at forlænge tidsplanen for ESAS-projektet, jf. akt. 188 af 11. juni
2020

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der overføres til Uddannelses-og Forskningsministeriets område i alt 645,8 mio. kr., heraf

3,9 mio. kr. lønsum, som følge af aktstykker tiltrådt af Finansudvalget og ny lovgivning i 2020:
Der er overført 346,5 mio. kr. til § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger vedr.

Innovationsfondens InnoBooster-ordning, jf. akt. 182 af 28. maj 2020.
Der er overført 121,3 mio. kr. til § 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud vedr. flere studie-

pladser, jf. akt. 96 af 10. december 2020.
Der er overført 78,7 mio. kr. til § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. flere studiepladser, jf. akt.

96 af 10. december 2020.
Der er overført 60,0 mio. kr. til § 19.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. model for

udmøntning af ekstraordinært tilskud til rengøringsudgifter, jf. akt. 159 af 28. maj 2020.
Der er overført 14,0 mio. kr. til § 19.81.01. Stipendier vedr. hjælpepakke til erhvervsuddan-

nelserne og EGU, jf. akt. 311 af 24. september 2020.
Der er overført 10,0 mio. kr. til § 19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddan-

nelser vedr. forhøjelse af Omstillingsfonden til kompensation af deltagerbetaling, jf. akt. 36 af
12. november 2020.

Der er overført 5,0 mio. kr. til § 19.35.24. Studenterrådgivningen vedr. sårbare studerende,
jf. akt. 203 af 11. juni 2020.

Der er overført 3,5 mio. kr. til § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat vedr. In-
novationsfondens InnoBooster-ordning, jf. akt. 182 af 28. maj 2020.

Der er overført 2,1 mio. kr. til § 19.35.26. Studievalg Danmark, vedr. ekstraordinær vejled-
ningsindsats sfa. COVID-19, jf. akt. 96 af 10. december 2020.

Der er overført 1,8 mio. kr. til 19.84.01. Støtteordninger for voksne vedr. kompensations-
ordning til modtagere af Statens voksenuddannelsesstøtte, jf. akt. 194 af 11. juni 2020.

Der er overført 1,8 mio. kr. til § 19.81.01. Stipendier vedr. udvidet mulighed for slutlån som
følge af COVID-19 til uddannelsessøgende, jf. lov nr. 575 af 5. maj 2020 om udvidet mulighed
for slutlån som følge af COVID-19.
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Der er overført 1,6 mio. kr. fra § 19.81.01. Stipendier vedr. forhøjelse af fribeløb til stude-
rende i COVID-19 beredskab, jf. lov nr. 328 af 31. marts 2020 om udvidede muligheder for
studielån og slutlån samt forhøjelse af fribeløb som følge af COVID-19.

Der er overført 0,6 mio. kr. til § 19.81.01. Stipendier vedr. merudgifter til SU-tillægsstipen-
dieydelser som følge af genoptaget ret til at optage SU-lån og slutlån, jf. akt. 36 af 12. november
2020.

Der er overført 0,5 mio. kr. til § 19.35.21. It-opgaver mv. vedr. ekstraordinær vejlednings-
indsats sfa. COVID-19, jf. akt. 96 af 10. december 2020.

Der er optaget en ny tekstanmærkning 215, som er opført på finansloven 2020 under Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet, til at etablere hjemmel til at Uddannelses- og forsknings-
ministeren kan fastsætte nærmere regler for kompensation af uddannelsessøgende, der ikke til-
kendes SVU som følge af aflysninger eller udsættelser af uddannelsesforløb grundet COVID-19.
Der vil herunder kunne fastsættes bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøg-
ningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, til-
bagebetaling af kompensation og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt
tilsyn og kontrol, jf. akt. 194 af 11. juni 2020.

Der er optaget en ny tekstanmærkning 213, som er opført på finansloven 2020 under Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet, til at etablere hjemmel til at Uddannelses- og forsknings-
ministeren til at yde direkte tildeling af tilskud til forskningsprojekter ved universiteter eller andre
offentlige eller private forskningsinstitutioner til forskningsprojekter, som sigter mod at fremme
diagnosticering eller behandling m.v. af corona-virus med henblik på afhjælpe virkningen af co-
rona-virus for borgere, sundhedsvæsenet eller samfundsøkonomien, jf. akt. 107 af 16. marts 2020.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der er nettofraført bevillinger for i alt 14,8 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministe-

riets område, hvoraf 3,8 mio. kr. er lønsum, som følge af overførsel mellem ministerområder:
Der er overført 10,4 mio. kr. fra § 19.35.21. It-opgaver mv. til § 20.11.32. Styrelsen for IT

og læring vedr. drift af optagelse.dk.
Der er overført 6,6 mio. kr., heraf 5,6 mio. kr. lønsum, fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks

Evalueringsinstitut til § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut.
Der er overført 5,1 mio. kr., heraf 4,0 mio. kr. løn fra § 20.11.32. Styrelsen for Undervisning

og Kvalitet til § 19.11.06 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vedr. administrations-
aftaler om SVU, befordringsrabat og IT-opgaver i SU-systemkomplekset, herunder kontorstøtte-
systemer.

Der er overført 3,3 mio. kr., heraf 2,6 mio. kr. løn fra § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøtte til § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedr. tilskudsadmi-
nistration og administration af SPS.

Der er overført 0,4 mio. kr. fra § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium til § 19.35.25.
Danmarks Akkrediteringsinstitution vedr. akkrediteringsopgaver.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er på Uddannelses- og Forskningsministeriets område opført en række udgiftsneutrale

bevillingsflytninger med henblik på bl.a. at finansiere STEM-uddannelser, administration af
ESS-sekretariatet, udmøntning af småfagstilskud og administration af udlandsstipendieordningen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Uddannelses- og Forskningsministeriets område dispositionsbegrænsninger

på i alt 21,9 mio. kr.
Der udmøntes på Uddannelses- og Forskningsministeriets område en dispositionsbegrænsning

på 21,9 mio. kr. jf. cirkulære om dispositionsbegrænsning mv. for 2020 af 7. december 2020. 
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ad 8. Direkte efterbevilling
Bevillingerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets område er nettoopjusteret med i alt

5,7 mio. kr. som følge af direkte efterbevillinger under delloft for driftsudgifter.
De aktivitetsbaserede tilskud for § 19.22. Universiteter er opskrevet med i alt 29,6 mio. kr.

som følge af aktivitetsændringer.
De aktivitetsbaserede tilskud for § 19.25. Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddan-

nelser er opskrevet med i alt 30,9 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer.
De aktivitetsbaserede tilskud for § 19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddan-

nelse er nedskrevet med i alt 48,0 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer.  
De aktivitetsbaserede tilskud på § 19.29. Maritime grunduddannelser er opjusteret med i alt

1,0 mio. kr. som følge af aktivitetsændringer.
Der er nedjusteret med i alt 3,9 mio. kr. på § 19.22.15. Aalborg Universitet sfa. reduktion

af tilskud som følge af sanktionering på baggrund af dimensioneringsmodellen.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Bevillingerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets område er opjusteret med i alt 5,3

mio. kr., heraf 2,7 mio. kr. lønsum under delloft for driftsudgifter som følge af andre bevillings-
forslag:

Der er nettofraført 105,1 mio. kr. fra § 19.11.79. Reserver og budgetregulering til en række
initiativer inden for ministerområdet, bl.a. vedr. coronaforskning, konsulentbesparelse, ekstraor-
dinær rengøring og udflytning af statslige arbejdspladser.

Der er overført 5,0 mio. kr. fra § 35.11.42.10. Reserve til § 19.11.11.40. Ændrede disposi-
tioner i bevillingsåret vedr. opfølgning på anbefalinger vedr. certificering og uddannelse af tolke,
jf. BV.3.3.2.

Der er overført 2,7 mio. kr. fra § 19.11.06. Styrelsen for Forskning og Uddannelse til §
19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat, jf. BV.3.3.2.

Der er overført 0,8 mio. kr. til § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. justeret profil for ud-
landsstipendier, jf. BV.3.3.2

Der er overført 0,3 mio. kr. fra § 08.11.01. Departementet til § 19.11.03. vedr. implemente-
ring af proportionalitetsdirektivet, jf. BV. 3.3.2.  

Der er givet tilladelse til at indtægts- og udgiftsføre på konto § 19.46.01.20. Medfinansiering
af innovationsmiljøerne i 2020, jf. BV.3.3.2.

Der er givet tilladelse til at oprette en ny underkonto på § 19.46.02. Formidling og kvalitet
i forskning, jf. BV.3.3.2.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 30.680,2 725,9 31.406,1
Udgift ......................................................................................... 31.313,3 725,9 32.039,2
Indtægt ....................................................................................... 633,1 - 633,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 645,0 -80,4 564,6
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .......................... 645,0 -80,4 564,6

Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og
207) ............................................................................................ 24.986,5 383,3 25.369,8
19.22. Universiteter ................................................................... 17.744,3 310,8 18.055,1
19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157) ... 102,0 -101,4 0,6
19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

(tekstanm. 8, 12, 109, 184, 185, 197 og 206) .............. 5.778,5 229,0 6.007,5
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19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse
(tekstanm. 8, 184 og 206) ............................................. 273,2 -48,0 225,2

19.27. Tilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler
mv. (tekstanm. 12, 109, 184 og 185) ........................... 552,7 - 552,7

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser ....................... 428,2 1,2 429,4
19.29. Maritime grunduddannelser ........................................... 107,6 -8,3 99,3

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet 250,6 -35,9 214,7
19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157) ..................... 57,2 -11,8 45,4
19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institu-

tioner (tekstanm. 109, 184 og 185) ............................... 58,5 -15,1 43,4
19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) ........................ 134,9 -9,0 125,9

Forskning og innovation ........................................................ 3.694,1 457,6 4.151,7
19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157) .. 1.522,0 12,2 1.534,2
19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ..................... 1.520,5 393,7 1.914,2
19.45. Forskningsinfrastruktur (tekstanm. 157) ....................... 168,6 - 168,6
19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktivite-

ter (tekstanm. 7 og 157) ................................................ 442,6 51,7 494,3
19.47. Dansk deltagelse i international forskning (tekstanm. 7

og 157) ........................................................................... 40,4 - 40,4

Internationale forskningsaktiviteter ..................................... 700,9 -2,0 698,9
19.52. Obligatoriske internationale forskningsinfrastrukturer

(tekstanm. 157) .............................................................. 203,0 - 203,0
19.53. Danske medlemskaber ved internationale forsknings-

infrastrukturer (tekstanm. 157) ...................................... 231,9 -2,0 229,9
19.55. Arktisk forskning (tekstanm. 7 og 157) ........................ 25,7 - 25,7
19.56. Rumområdet (tekstanm. 157) ........................................ 240,3 - 240,3

Dekommissionering af nukleare anlæg ................................ 63,6 33,6 97,2
19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg ......................... 63,6 33,6 97,2

Støtteordninger ........................................................................ 339,5 -30,3 309,2
19.83. Forskellige støtteordninger ............................................ 273,1 -40,3 232,8
19.84. Støtteordninger for voksne ............................................ 66,4 10,0 76,4

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 20.918,4 42,2 20.960,6
Udgift ......................................................................................... 21.321,0 40,6 21.361,6
Indtægt ....................................................................................... 402,6 -1,6 401,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... - - -
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) .......................... - - -

Støtteordninger ........................................................................ 20.918,4 42,2 20.960,6
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier ........................... 20.586,2 28,4 20.614,6
19.83. Forskellige støtteordninger ............................................ 287,7 12,0 299,7
19.84. Støtteordninger for voksne ............................................ 44,5 1,8 46,3

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 254,0 - 254,0
Udgift ......................................................................................... 8.817,9 - 8.817,9
Indtægt ....................................................................................... 8.563,9 - 8.563,9

Specifikation af nettotal:

Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet -1,2 - -1,2
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19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institu-
tioner (tekstanm. 109, 184 og 185) ............................... -1,2 - -1,2

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184) ........................ - - -

Støtteordninger ........................................................................ 255,2 - 255,2
19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier ........................... -7,7 - -7,7
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån ........................... 262,9 - 262,9

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 116,9 - 116,9
Indtægt ....................................................................................... 116,9 - 116,9

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger ........................................................................ 116,9 - 116,9
19.82. Statens Uddannelsesstøtte - studielån ........................... 116,9 - 116,9

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 51.729,7 768,1 52.497,8
Årets resultat ............................................................................. 6,0 - 6,0
Aktivitet i alt ............................................................................. 51.735,7 768,1 52.503,8
 Udgift ..................................................................................... 61.452,2 766,5 62.218,7
 Indtægt ................................................................................... 9.716,5 -1,6 9.714,9

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 1.392,1 22,1 1.414,2
 Indtægt ................................................................................... 163,5 - 163,5
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 4,2 -2,6 1,6
 Indtægt ................................................................................... 412,6 - 412,6
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 51.962,2 747,0 52.709,2
 Indtægt ................................................................................... 467,3 -1,6 465,7
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... -78,1 - -78,1
 Indtægt ................................................................................... 1.263,7 - 1.263,7
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 8.171,8 - 8.171,8
 Indtægt ................................................................................... 7.409,4 - 7.409,4
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Fællesudgifter

19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)

19.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 147,9 -0,5 147,4
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 154,0 -0,5 153,5
Årets resultat ...................................................................... -6,0 - -6,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. igangsættelse af nye initiativer på uddannel-
ses- og forskningsområdet ........................................... - 0,7 -
Udmøntning af rammereduktion sfa. konsulentbe-
sparelse - DEP ............................................................. - -1,3 -
Overført fra 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. igangsættelse af nye initiativer på UFMs om-

 råde ............................................................................... - 0,2 -

19.11.03. Styrelsen for Forskning og Uddannelse (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 188,0 6,3 194,3
Indtægt ............................................................................... 25,0 - 25,0
Udgift ................................................................................. 213,0 6,3 219,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,5 6,3 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 35.11.19. Regeringsreserve vedr. ef-
tersyn af offentlige lederuddannelser, jf. akt. 91 af
30. januar ..................................................................... 0,7 0,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.53.01. Medlemskaber ved interna-
tionale forskningsinfrastrukturer vedr. finansiering
af ESS-sekretariatet ...................................................... 1,3 1,3 -
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Overført fra § 19.53.01. Medlemskaber ved interna-
tionale forskningsinfrastrukturer vedr. finansiering
af ESS-sekretariatet ...................................................... - 0,7 -
Overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Institutionner
og Uddannelsesstøtte vedr. administration af omstil-
lingsfonden. .................................................................. 2,2 2,2 -
Overført fra § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøtte vedr. administration af omstil-

 lingsfonden. .................................................................. - 0,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 08.11.01. Departementet vedr. imple-
mentering af proportionalitetsdirektivet, jf. BV.
3.3.2. ............................................................................. 0,3 0,3 -
Overført fra §19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring i forbindelse med udflytning af statslige ar-

 bejdspladser .................................................................. - 0,9 -
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer .... - 0,8 -
Udmøntning af rammereduktion sfa. Konsulentbe-
sparelse - SFU .............................................................. - -1,3 -

19.11.06. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 130,3 -4,6 125,7
Indtægt ............................................................................... 10,6 - 10,6
Udgift ................................................................................. 140,9 -4,6 136,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,4 -4,6 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet vedr. administrationsaftaler om
SVU, befordringsrabat og it-opgaver i SU-system-
komplekset, herunder kontorstøttesystemer ................ 4,0 5,1 -
Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet vedr. tilskudsadministration og ad-
ministration af SPS ...................................................... -2,6 -3,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og
Uddannelse vedr. administration af omstillingsfon-
den ................................................................................ -2,2 -2,2 -
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og
Uddannelse vedr. administration af omstillingsfon-

 den ................................................................................ - -0,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Overført til § 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds
sekretariat vedr. hjemtag af opgaver, jf. BV. 3.3.2 .... - -2,7 -
Udmøntning af rammereduktion sfa. Konsulentbe-
sparelse - SIU .............................................................. - -1,2 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring i forbindelse med udflytning af statslige ar-

 bejdspladser .................................................................. - 0,6 -
Lønkonvertering på baggrund af intern statslig
overførsel fra § 19.41.12. Det Frie Forskningsråd
vedr. varetagelse af administrative opgaver ............... 0,9 - -
Lønkonvertering på baggrund af intern statslig
overførsel fra § 28.53.04. Ungdomskort vedr. admi-
nistration af ungdomskort ............................................ 1,1 - -
Lønkonvertering på baggrund af intern statslig
overførsel fra § 19.34.01. Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. i forbindelse med videregående uddan-
nelser vedr. administrationsudgifter ............................ 0,2 - -

19.11.07. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes It (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 65,2 -1,2 64,0
Indtægt ............................................................................... 63,9 - 63,9
Udgift ................................................................................. 129,1 -1,2 127,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af rammereduktion sfa. Konsulentbe-
sparelse - SIU it ........................................................... - -1,2 -

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 9,2 -11,1 -1,9
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11,1 -

2. Aktstykker  
Overført til § 19.81.01. Stipendier vedr. ulønnet
praktik, jf. akt. 267 af 6. juli 2020 ............................. - -10,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført til § 19.11.01. Departementet vedr. igang-
sættelse af nye initiativer på uddannelses- og forsk-

 ningsområdet ................................................................ - -0,7 -
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Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og
Uddannelse vedr. nye initiativer på uddannelses- og

 forskningsområdet ........................................................ - -0,8 -
Overført til § 19.28.07 Arkitektskolen Aarhus vedr.
udmøntning af trivselsmidler ....................................... - -0,3 -
Overført til § 19.28.08. Det Kongelige Danske
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering vedr. udmøntning af trivselsmidler ...... - -0,4 -
Overført til § 19.46.02. Formidling og kvalitet i
forskning vedr. merudgift til National Forsknings-

 portal ............................................................................ - -2,5 -
Overført til §19.11.01. Departementet vedr. igang-
sættelse af nye initiativer på UFMs område ............... - -0,2 -
Overført til § 19.29.03. Maritime grunduddannelser
vedr. lønudfordringer på Skoleskibet Danmark .......... - -0,8 -
Overført fra § 35.11.42.10. Reserve vedr. opfølg-
ning på anbefalinger vedr. certificering og uddan-
nelse af tolke, jf. BV.3.3.2. ......................................... - 5,0 -

19.11.79. Reserver og budgetregulering (tekstanm. 213) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 98,4 -69,3 29,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -69,3 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. corona-relateret forskning, jf. akt.
126 af 3. april 2020 ..................................................... - 100,0 -
Overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevil-
lingsforslag vedr. tilskud ifm. universiteternes for-
længelse af ph.d.-forløb, jf. akt. 36 af 12. november

 2020 .............................................................................. - 18,0 -
Overført til § 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud
vedr. velfærdsuddannelser, jf. akt. 121 af 17. de-
cember 2020 ................................................................. - -8,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. ekstraordinært tilskud til COVID-19
rengøring, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...................... - 60,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.46.02. Formidling og kvalitet i
forskning vedr. uforbrugte corona-forskning midler .. - 10,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -6,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet
vedr. STEM-uddannelser ............................................. - -2,6 -
Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet vedr.

 STEM-uddannelser ...................................................... - -1,9 -
Overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet vedr.

 STEM-uddannelser ...................................................... - -1,9 -
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Overført til § 19.22.17. Aalborg Universitet vedr.
 STEM-uddannelser ...................................................... - -1,9 -

Overført til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Univer-
sitet vedr. STEM-uddannelser ..................................... - -3,4 -
Overført til § 19.22.45. IT-Universitetet i Køben-
havn vedr. STEM-uddannelser .................................... - -2,5 -
Overført til § 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud
vedr. STEM-uddannelser ............................................. - -10,8 -
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og
Uddannelse i forbindelse med udflytningen af stats-
lige arbejdspladser ....................................................... - -0,9 -
Overført til § 19.44.01. Danmarks Innovationsfonds
uddelinger vedr. corona-relateret forskning, jf. akt.
107 af 15 marts 2020 og akt. 126 af 3. april 2020 .... - -40,0 -
Overført til § 19.41.12. Danmarks Frie Forsknings-
fond uddelinger vedr. corona-relateret forskning, jf.
akt. 107 af 15 marts 2020 og akt. 126 af 3. april

 2020 .............................................................................. - -22,1 -
Overført til § 19.46.02. Formidling og kvalitet i
forskning vedr. corona-relateret forskning, jf. akt.
107 af 15 marts 2020 og akt. 126 af 3. april 2020 .... - -88,2 -
Udmøntning af rammereduktion sfa. konsulentbe-
sparelse på § 19.11.01. Departementet ....................... - 1,3 -
Udmøntning af rammereduktion sfa. konsulentbe-
sparelse på § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og

 Uddannelse ................................................................... - 1,3 -
Udmøntning af rammereduktion sfa. Konsulentbe-
sparelse på § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøtte ................................................... - 1,2 -
Udmøntning af rammereduktion sfa. Konsulentbe-
sparelse på § 19.11.07. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøttes It .............................................. - 1,2 -
Udmøntning vedr. model for udmøntning af ekstra-
ordinært tilskud til rengøringsudgifter, jf. akt. 159
af 28. maj 2020 ............................................................ - -60,0 -
Overført til § 19.11.06. Styrelsen for Institutioner
og Udannetsesstøtte i forbindelse med udflytning af
statslige arbejdspladser ................................................ - -0,6 -
Overført til § 19.61.03 Dansk Dekommissionering
vedr. udmøntning af reserve ........................................ - -18,0 -
Overført til § 19.61.03 Dansk Dekommissionering
vedr. udmøntning af reserve ........................................ - -14,0 -
Overført fra § 19.83.01. Specialpædagogisk støtte
mv. vedr. udmøntning af negativ budgetregulering ... - 39,5 -
Overført til § 19.2. Videregående uddannelser og
forskning vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf.
akt. 36 af 12. november 2020 ..................................... - -18,0 -
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Videregående uddannelser og forskning (tekstanm. 181 og 207)

19.22. Universiteter

Bevillingerne under § 19.22. Universiteter reguleres som følge af afvigelser i aktiviteten i
forhold til det budgetterede. Nedenstående tabel viser budgetterede og faktiske tal for aktivitet,
hvortil der ydes tilskud fra § 19.22. Universiteter.

Centrale aktivitetsoplysninger § 19.22. Universiteter

19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 159, 185, 201, 203, 206,
208 og 210) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5.190,8 99,8 5.290,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 99,8 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedr.
SEA korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december

 2020 .............................................................................. - 50,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr.

 småfagstilskud .............................................................. - 8,5 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordningen .................. - 1,4 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. fle-
re studiepladser ............................................................ - 7,1 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevilling vedr. regu-
lering af kapitalbevilling ifm. fremleje. ...................... - 6,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -3,4 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 12,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. STEM-uddannelserr .................................... - 2,6 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 8,2 -

FL20 TB20

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  112.852  113.629
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  3.341  2.706
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  12.236  10.440
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Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf. akt.
36 af 12. november 2020 ............................................ - 5,7 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 12, 109, 150, 164, 185, 201, 203, 206
og 210) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3.838,3 49,9 3.888,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 49,9 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 35.11.19. Regeringsreserve vedr. ef-
tersyn af offentlige lederuddannelser, jf. akt. 91 af
30. januar ..................................................................... - 1,5 -
Overført fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedr.
SEA korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december

 2020 .............................................................................. - 17,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr.

 småfagstilskud .............................................................. - 6,8 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordningen .................. - 2,1 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. fle-
re studiepladser ............................................................ - 17,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,8 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - -7,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. STEM-uddannelser ..................................... - 1,9 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 8,2 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf. akt.
36 af 12. november 2020 ............................................ - 3,8 -

FL20 TB20

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  26.641  27.007
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  723 525
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  3.386  2.718
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Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 199, 201, 203 og 206)
 (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.118,7 53,3 2.172,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 53,3 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedr.
SEA korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december

 2020 .............................................................................. - 36,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr.

 småfagstilskud .............................................................. - 1,7 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordningen .................. - 1,3 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. fle-
re studiepladser ............................................................ - 12,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - -6,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. STEM-uddannelser ..................................... - 1,9 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 5,2 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf. akt.
36 af 12. november 2020 ............................................ - 2,0 -

Centrale aktivitetsoplysninger

 FL20 TB20

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  26.243 26.647
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  725 497
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  2.483 1.764

FL20 TB20

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  16.472 16.392
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  674 689
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  1.355 1.248



§ 19.22.15. 453

19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og 206)
 (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 639,6 15,3 654,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 15,3 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 19.41.12.Danmarks Frie Forsknings-
fond vedr. tilskud til udvikling af vidensarbejde i
Region Sjælland, jf. akt. 56 af 3. december 2020. ..... - 9,9 -
Overført fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedr.
SEA korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december

 2020 .............................................................................. - -2,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordningen .................. - 0,1 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. fle-
re studiepladser ............................................................ - 3,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,5 -

8. Direkte efterbevilling  
Reduktion af tilskud som følge af sanktionering på
baggrund af dimensionsioneringsmodellen ................. - -3,9 -
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 6,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 1,8 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf. akt.
36 af 12. november 2020. ........................................... - 0,4 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203, 206, 208 og
210) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.080,7 48,2 2.128,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 48,2 -

FL20 TB20

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  5.482 5.570
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  190 182
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  289 253
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2. Aktstykker  
Overført fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedr.
SEA korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december

 2020 .............................................................................. - 3,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordningen .................. - 0,3 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. fle-
re studiepladser ............................................................ - 11,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 26,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. STEM-uddannelser ..................................... - 1,9 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 5,1 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf. akt.
36 af 12. november 2020 ............................................ - 1,4 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 12, 109,
150, 175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.110,6 11,9 1.122,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 11,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordningen .................. - 1,5 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. fle-
re studiepladser ............................................................ - 10,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,8 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - -3,6 -

9. Andre bevillingsforslag  

FL20 TB20

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  15.591 16.015
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  381 353
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  723 482
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Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 4,2 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf. akt.
36 af 12. november 2020 ............................................ - 0,5 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 12, 109, 150, 164, 165,
175, 185, 201, 203 og 206) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.487,7 22,5 2.510,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 22,5 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedr.
SEA korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december

 2020 .............................................................................. - 4,1 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordningen .................. - 0,1 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. fle-
re studiepladser ............................................................ - 11,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -2,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - -0,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. STEM-uddannelser ..................................... - 3,4 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 2,5 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf. akt.
36 af 12. november 2020 ............................................ - 3,8 -

FL20 TB20

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  12.516 12.448
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  497 328
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  2.267 2.333
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Centrale aktivitetsoplysninger

19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 12, 109, 150, 185, 201, 203 og
206) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 277,9 9,9 287,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 9,9 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedr.
SEA korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december

 2020 .............................................................................. - -0,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ad-
ministration af udlandsstipendieordningen .................. - 0,1 -
Overført fra § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. fle-
re studiepladser ............................................................ - 5,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 2,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. STEM-uddannelser ..................................... - 2,5 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 0,4 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf. akt.
36 af 12. november 2020 ............................................ - 0,2 -

Centrale aktivitetsoplysninger

FL20 TB20

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  8.266 8.265
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  77 79
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  1.663 1.576

FL20 TB20

Heltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  1.642 1.687
Deltidsuddannelse (årsstuderende) ...........................................  75 54
Udvekslingsstuderende (antal) .................................................  70 66
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19.23. Særlige tilskud, universitetsområdet (tekstanm. 157)

19.23.05. Fællesbevillinger (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 67,7 -51,6 16,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -51,6 -

2. Aktstykker  
Overført til § 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud
vedr. velfærdsuddannelser, jf. akt. 121 af 17. de-
cember 2020 ................................................................. - -20,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. Aftale om flere studiepladser, jf. akt.
96 af 10. december 2020 ............................................. - 78,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet
vedr. småfagstilskud .................................................... - -8,5 -
Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet vedr.

 småfagstilskud .............................................................. - -6,8 -
Overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet vedr.

 småfagstilskud .............................................................. - -1,7 -
Overførsel til 19.44.02. Danmarks Innovationsfonds
Sekretariat vedr. ekstraordinært bidrag ....................... - -1,0 -
Overført til § 19.22.01 Københavns Universitet
vedr. administration af udlandsstipendier ................... - -1,4 -
Overført til § 19.22.05 Aarhus Universitet vedr. ad-
ministration af udlandsstipendier ................................ - -2,1 -
Overført til § 19.22.11 Syddansk Universitet vedr.
administration af udlandsstipendier ............................. - -1,3 -
Overført til § 19.22.15 Roskilde Universitet vedr.
administration af udlandsstipendier ............................. - -0,1 -
Overført til § 19.22.17 Aalborg Universitet vedr.
administration af udlandsstipendier ............................. - -0,3 -
Overført til § 19.22.21. Copenhagen Business Scho-
ol - Handelshøjskolen vedr. administration af ud-

 landsstipendier .............................................................. - -1,5 -
Overført til § 19.22.37 Danmarks Tekniske Univer-
sitet vedr. administration af udlandsstipendieordnin-

 gen ................................................................................ - -0,1 -
Overført til § 19.22.45 IT-Universitetet i Køben-
havn til administration ad udlandsstipendieordnin-

 gen ................................................................................ - -0,1 -
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet
vedr. flere studiepladser ............................................... - -7,1 -
Overført til § 19.22.05. Aarhus Universitet vedr.
flere studiepladser ........................................................ - -17,8 -
Overført til § 19.22.11. Syddansk Universitet vedr.
flere studiepladser ........................................................ - -12,4 -
Overført til § 19.22.15. Roskilde Universitet vedr.
flere studiepladser ........................................................ - -3,7 -
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Overført til § 19.22.17. Aalborg Universitet vedr.
flere studiepladser ........................................................ - -11,2 -
Overført til § 19.22.21. Copenhagen Business Scho-
ol - Handelshøjskolen vedr. flere studiepladser ......... - -10,1 -
Overført til § 19.22.37. Danmarks Tekniske Univer-
sitet vedr. flere studiepladser ....................................... - -11,4 -
Overørt til § 19.22.45. IT-Universitetet i Køben-
havn vedr. flere studiepladser ..................................... - -5,0 -
Overført til § 19.22.01. Københavns Universitet
vedr. regulering af kapitalbevilling ifm. fremleje ...... - -6,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.83.03. Udlandsstipendier vedr. ju-
steret profil for udlandsstipendier, jf. BV. 3.3.2 ........ - 0,8 -

19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing (tekstanm. 202) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 34,3 -49,8 -15,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -49,8 -

2. Aktstykker  
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. midler til corona-forskning, jf. akt. 126
af 3. april 2020 ............................................................ - -49,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 0,1 -

19.25. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (tekstanm. 8,
12, 109, 184, 185, 197 og 206)

19.25.01. Faste uddannelsestilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.
 (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.458,5 -3,5 1.455,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,5 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -3,5 -
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19.25.02. Aktivitetstilskud (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3.806,2 28,3 3.834,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 28,3 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 28,3 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.25.03. Tilskud til internationale aktiviteter (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 14,8 -4,1 10,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - -4,1 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.25.04. Resultat- og kvalitetstilskud til erhvervsakademier, professionshøjskoler
mv. (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 408,1 2,6 410,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 2,6 -

FL20 TB20

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv.(årsstuderende) 86.950 87.308 

FL20 TB20

Udvekslingsstuderende. ............................................................ 3.360 2.352
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19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud (tekstanm. 211) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 90,9 205,7 296,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 205,7 -

2. Aktstykker  
Overført vedr. velfærdsuddannelser, jf. akt. 121 af
17. december 2020 ....................................................... - 50,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. Aftale om flere studiepladser, jf. akt.
96 af 10. december 2020. ............................................ - 121,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. STEM-uddannelser ..................................... - 10,8 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 23,6 -

19.26. Åben uddannelse og øvrig efter- og videreuddannelse (tekstanm. 8,
184 og 206)

19.26.01. Åben uddannelse (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 266,7 -48,2 218,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -48,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - -48,2 -

Centrale aktivitetsoplysninger
FL20 TB20

Aktivitet (årsstuderende) .......................................................... 14.693 12.716 
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19.26.06. Sundhedsplejerskeuddannelsen (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,5 0,2 6,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 0,2 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.28. Videregående kunstneriske uddannelser

19.28.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 106,0 0,4 106,4
Indtægt ............................................................................... 11,2 - 11,2
Udgift ................................................................................. 117,2 0,4 117,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,1 0,4 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedr.
SEA korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december

 2020 .............................................................................. - -0,1 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 0,2 -
Overført fra § 19.11.11 Reserver til nye initiativer
vedr. udmøntning af trivselsmidler ............................. - 0,3 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf. akt.
36 af 12. november 2020 ............................................ 0,1 0,1 -

FL20 TB20

Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske (årsstuderende) 109 113 
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19.28.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (tekstanm. 109, 187 og 203) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 267,6 0,7 268,3
Indtægt ............................................................................... 38,4 - 38,4
Udgift ................................................................................. 306,0 0,7 306,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,1 0,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 0,4 -
Overført fra §19.11.11. Reserver til nye initiativer
vedr. udmøntning af trivselsmidler ............................. - 0,4 -
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. kompensation af Ph.D stipendier, jf. akt.
36 af 12. november 2020 ............................................ 0,1 0,1 -

19.28.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 109, 187, 203 og 205) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 54,6 0,1 54,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. ekstraordinære rengøringsudgifter som
følge af COVID-19, jf. akt. 159 af 28. maj 2020 ...... - 0,1 -
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19.29. Maritime grunduddannelser

19.29.03. Maritime grunduddannelser (tekstanm. 8, 206 og 214) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 105,3 1,7 107,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af aktivitetsbestemte tilskud på bag-
grund af endelig opgørelse af studieaktivitet .............. - 1,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. lønudfordringer på Skoleskibet Danmark .......... - 0,8 -

Centrale aktivitetsoplysninger

19.29.79. Reserver og budgetreguleringer vedrørende maritime grunduddannelser
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,3 -10,0 -7,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,0 -

2. Aktstykker  
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. corona-relaterede forskningsinitiativer, jf.
akt. 126 af 3. april 2020 .............................................. - -10,0 -

FL20 TB20

Maritime uddannelser (årselever)............................................. 487 501
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Tværgående aktiviteter og udvikling på uddannelsesområdet

19.32. Internationale aktiviteter (tekstanm. 157)

19.32.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 23,3 -11,8 11,5
Indtægtsbevilling ............................................................... 4,7 - 4,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -11,8 -

2. Aktstykker  
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. corona-relaterede forskningsinitiativer, jf.
akt. 126 af 3. april 2020 .............................................. - -11,8 -

19.34. Udvikling af erhvervsrettede uddannelser og institutioner (tekstanm.
109, 184 og 185)

19.34.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående ud-
dannelser (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 17,1 4,9 22,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,9 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 35.11.19. Regeringsreserve vedr. ef-
tersyn af lederuddannelser, jf. akt. 91 af 30. januar

 2020 .............................................................................. - 4,9 -

19.34.07. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med åben uddannelse og
efteruddannelse (tekstanm. 7 og 157) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 13,6 -20,0 -6,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -20,0 -
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2. Aktstykker  
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. corona-relaterede forskningsinitiativer, jf.
akt. 126 af 3. april 2020 .............................................. - -20,0 -

19.35. Tværgående aktiviteter (tekstanm. 184)

19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6,6 -6,6 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -5,6 -6,6 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 20.11.43. Danmarks Evalueringsinsti-
tut .................................................................................. -5,6 -6,6 -

19.35.21. It-opgaver mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 19,8 -9,9 9,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -9,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. Aftale om flere studiepladser, jf. akt.
96 af 10. december 2020 ............................................. - 0,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført til § 20.11.32. Styrelsen for IT og læring
vedr. driften af optagelse.dk ........................................ - -10,4 -

19.35.24. Studenterrådgivningen (tekstanm. 109 og 157) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 27,5 5,0 32,5
Indtægt ............................................................................... 21,4 - 21,4
Udgift ................................................................................. 48,9 5,0 53,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 2,3 5,0 -
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3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. tiltag for udsatte studerende, jf. akt.
203 af 11. juni 2020 .................................................... 2,3 5,0 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,2 - 0,2
Overført overskud .............................................................. 2,9 - 2,9
Egenkapital i alt ................................................................. 3,1 - 3,1

Langfristet gæld primo ...................................................... 0,2 - 0,2
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 0,1 - 0,1
Samlet gæld ultimo ........................................................... 0,1 - 0,1

Låneramme ........................................................................ 1,0 -0,3 0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 10,0 - 14,3
Bemærkninger: Lånerammen under § 19.35.24. Studenterrådgivningen er nedjusteret med 0,3 mio. kr. fra § 19.35.25.
Danmarks Akkrediteringsinstitution.

19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution (tekstanm. 157) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 32,8 0,4 33,2
Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5
Udgift ................................................................................. 33,3 0,4 33,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,4 0,4 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overført fra § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservato-
rium vedr. akkrediteringsopgaver. ............................... 0,4 0,4 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 0,2 - 0,2
Overført overskud .............................................................. 4,4 - 4,4
Egenkapital i alt ................................................................. 4,6 - 4,6

Langfristet gæld primo ...................................................... 0,5 - 0,5
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... - - -
Samlet gæld ultimo ........................................................... 0,5 - 0,5
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Låneramme ........................................................................ 1,2 0,6 1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 41,7 - 27,8
Bemærkninger: Lånerammen under § 19.35.25. Danmarks Akkrediteringsinstitution er opjusteret med 0,6 mio. kr. fra hhv.
§ 19.35.24. Studenterrådgivningen og § 19.35.26. Studievalg Danmark.

19.35.26. Studievalg Danmark (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 48,2 2,1 50,3
Indtægt ............................................................................... 1,8 - 1,8
Udgift ................................................................................. 50,0 2,1 52,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,6 2,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. Aftale om flere studiepladser, jf. akt.
96 af 10. december 2020 ............................................. 1,6 2,1 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 2,4 - 2,4
Overført overskud .............................................................. 4,0 - 4,0
Egenkapital i alt ................................................................. 6,4 - 6,4

Langfristet gæld primo ...................................................... - - -
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... - - -
Samlet gæld ultimo ........................................................... - - -

Låneramme ........................................................................ 1,0 -0,3 0,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -
Bemærkninger: Lånerammen under § 19.35.26. Studievalg Danmark er nedjusteret med 0,3 mio. kr. fra § 19.35.25.
Danmarks Akkrediteringsinstitution. 
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Forskning og innovation

19.41. Danmarks Frie Forskningsfond (tekstanm. 7 og 157)

19.41.12. Danmarks Frie Forskningsfond (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.522,0 12,2 1.534,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 12,2 -

2. Aktstykker  
Overført til § 19.22.15 Roskilde Universitet vedr.
tilskud til udvikling af videnssamarbejdet i Region
Sjælland, jf. akt. 56 af 3. december 2020. ................. - -9,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79 Reserver og budgetregule-
ring vedr. corona-relateret forskning, jf. akt. 107 af
15. marts 2020 og akt. 126 af 3. april 2020 ............... - 22,1 -

19.44. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)

19.44.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200) (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.872,6 386,5 2.259,1
Indtægtsbevilling ............................................................... 387,4 - 387,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 386,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. ekstraordinært løft i 2020 af Innova-
tionsfondens InnoBooster-ordning, jf. akt. 182 af
28. maj 2020 ................................................................ - 346,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79 Reserver og budgetregule-
ring vedr. corona-relateret forskning, jf. akt. 107 af
15. marts 2020 og akt. 126 af 3. april 2020 ............... - 40,0 -
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19.44.02. Danmarks Innovationsfonds sekretariat (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 47,9 7,2 55,1
Indtægtsbevilling ............................................................... 12,6 - 12,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,2 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. Innovationsfondens InnoBooster-ord-
ning, jf. akt. 182 af 28. maj 2020 ............................... - 3,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra 19.23.05. vedr. ekstraordinært bidrag
til sekretariatet .............................................................. - 1,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra §19.11.06. Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøtte, jf. BV. 3.3.2. ........................... - 2,7 -

19.46. Innovationsinfrastruktur og særlige forskningsaktiviteter (tekstanm.
7 og 157)

19.46.01. Innovationsinfrastruktur (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 400,5 -28,6 371,9
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -28,6 -

2. Aktstykker  
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. corona-relaterede forskningsinitiativer, jf.
akt. 126 af 3. april 2020 .............................................. - -8,3 -
Overført til 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud
vedr. velfærdsuddannelser, jf. akt. 121 af 17. de-
cember 2020 ................................................................. - -20,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Tilladelse til at indtægts- og udgiftsføre, jf.
BV.3.3.2. ...................................................................... - - -
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19.46.02. Formidling og kvalitet i forskning (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 26,9 80,3 107,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 80,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. uforbrugte corona-forskningsmidler ........... - -10,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79 Reserver og budgetregule-
ring vedr. corona-relateret forskning, jf. akt. 107 af
15. marts 2020 og akt. 126 af 3. april 2020 ............... - 88,2 -
Der er givet tilladelse til at oprette en ny underkon-
to på § 19.46.02. Formidling og Kvalitet i forsk-
ning, jf. BV.3.3.2. ........................................................ - - -
Overførsel fra 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. national forskningsportal .................................... - 2,5 -
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Internationale forskningsaktiviteter

19.53. Danske medlemskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer
(tekstanm. 157)

19.53.01. Medlemsskaber ved internationale forskningsinfrastrukturer (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 231,9 -2,0 229,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 19.11.03. Styrelsen for Forskning og
Uddannelse vedr. finansiering af ESS-sekretariatet ... - -2,0 -
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Dekommissionering af nukleare anlæg

19.61. Dekommissionering af nukleare anlæg

19.61.03. Dansk Dekommissionering (tekstanm. 7) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 63,6 33,6 97,2
Indtægt ............................................................................... 2,8 - 2,8
Udgift ................................................................................. 66,4 33,6 100,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 33,6 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedr.
SEA korrektioner, jf. akt. 112 af 17. december

 2020 .............................................................................. - 1,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 19.11.79 Reserve til budgetregule-
ring vedr. udmøntning af reserve ................................ - 18,0 -
Overført fra § 19.11.79 Reserve til budgetregule-
ring vedr. udmøntning af reserve ................................ - 14,0 -
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Støtteordninger

19.81. Statens uddannelsesstøtte - stipendier

19.81.01. Stipendier (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20.986,8 26,8 21.013,6
Indtægtsbevilling ............................................................... 402,6 -1,6 401,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 26,8 -1,6

2. Aktstykker  
Overført fra § 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. ulønnet praktik, jf. akt. 267 af 6. juli 2020 ....... - 10,4 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. supplerende grundforløbsundervis-
ning og ekstra uddannelsesstart på erhvervsuddan-
nelsernes grundforløb, jf. akt. 311 af 24. september

 2020 .............................................................................. - 14,0 -
Overført vedr. merudgifter til SU-tillægsstipendie-
ydelser, jf. akt. 36 af 12. november 2020 .................. - 0,6 -
Forhøjelse af fribeløb til studerende i COVID-19
beredskab, jf. lov nr. 328 af 31. marts 2020 .............. - - -1,6
Udvidet mulighed for slutlån som følge af COVID-
19 til uddannelsessøgende, jf. lov nr. 575 af 5. maj

 2020 .............................................................................. - 1,8 -

19.83. Forskellige støtteordninger

19.83.01. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 198) (Reservationsbev.)
TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 225,7 -39,5 186,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -39,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført til § 19.11.79. Reserver og budgetregule-
ring vedr. udmøntning af negativ budgetregulering ... - -39,5 -
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19.83.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 287,7 12,0 299,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 12,0 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 28.11.17. Puljer til transportområdet
vedr. nedsættelse af egenbetaling på ungdomskort,
jf. akt. 199 af 11. juni 2020 ........................................ - 12,0 -

19.83.03. Udlandsstipendier (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 47,2 -0,8 46,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført til § 19.23.05. Fællesbevillinger vedr. ju-
steret profil for udlandsstipendier jf. BV. 3.3.2 ......... - -0,8 -

19.84. Støtteordninger for voksne

19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte (tekstanm. 215) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 40,2 1,8 42,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. kompensationsordning i 2020 for
modtagere af Statens voksenuddannelsesstøtte, jf.
akt. 194 af 11. juni 2020 ............................................. - 1,8 -
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19.84.03. Deltagerbetaling på akademi- og diplomuddannelser (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 66,4 10,0 76,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Overført vedr. forhøjelse af Omstillingsfonden til
kompensation af deltagerbetaling, jf. akt. 36 af 12.
november 2020 ............................................................ - 10,0 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 213.
Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 107 af 15. maj 2020

Ad tekstanmærkning nr. 214.
Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 231 af 17. juni 2020

Ad tekstanmærkning nr. 215.
Tekstanmærkningen er ny og optaget i henhold til akt. 194 af 25. juni 2020
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§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 497,7 642,7 145,0
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .................... -0,1 -0,1 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. - - -

Heraf anlægsbudget ....................................................... - - -

Administration mv. .................................................................................. 37,1 5,0
20.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 37,1 5,0

Dagtilbud og grundskolen ....................................................................... 12,2 -
20.21. Dagtilbud ......................................................................................... -0,8 -
20.22. Frie grundskoler og efterskoler ...................................................... 26,5 -
20.29. Initiativer på grundskoleområdet .................................................... -13,5 -

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4 og 205) .............. 92,5 140,0
20.31. Erhvervsuddannelser ....................................................................... -49,0 -
20.32. Fodterapeutuddannelsen .................................................................. -2,6 -
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ........................................................... 1,0 -
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ........................................................... -0,8 -
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-

anm. 200) ........................................................................................ 143,9 140,0

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4 og 205) ..................................... 48,6 -
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ................................................... 32,3 -
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser ................................................. -0,2 -
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ........................... 21,4 -
20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser

(tekstanm. 200) ............................................................................... -4,9 -

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsud-
dannelse og Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205) -193,5 -
20.51. Produktionsskoler ............................................................................ 45,1 -
20.52. Erhvervsgrunduddannelse ............................................................... 3,0 -
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse ................................................... -12,6 -
20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200) .................... -229,0 -

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4
og 205) ....................................................................................................... 90,2 -
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20.71. Frie fagskoler .................................................................................. 11,7 -
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse .................................... 29,4 -
20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................ 45,3 -
20.75. Enkeltfag mv. .................................................................................. - -
20.76. Andre efter- og videreuddannelser ................................................. -7,5 -
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser

(tekstanm. 200) ............................................................................... 11,3 -

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) ................. 553,9 -
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........ -20,2 -
20.85. Ejendomsadministration .................................................................. - -
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-
 ger .................................................................................................... 658,8 -
20.87. Prøver og eksamen mv. .................................................................. -27,4 -
20.89. Forsøg og udvikling mv. ................................................................ -57,3 -

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) ..................................................... 1,6 -
20.98. Forskellige støtteordninger ............................................................. 1,6 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. -52,6 145,0
Øvrige overførsler ...................................................................................... 695,2 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 642,6 145,0
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -5,0 -5,0
Bevilling i alt ............................................................................................. 637,6 140,0

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 177,5 -

 TB 4,2 -
31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.) .......B 311,1 -

 TB -12,0 -
32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.) B 356,8 -

 TB 30,4 -
43. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.) ......................B 32,0 -

 TB 6,6 -
44. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.) .........B 11,0 -

 TB - -
78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomsto-

verførsler ..........................................................................B 0,1 -
 TB -0,1 -

79. Reserver og budgetregulering ..........................................B -3,0 -
 TB 3,0 -
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Dagtilbud og grundskolen

20.21. Dagtilbud
05. Reserve til minimumsnormeringer (tekstanm. 111 og

295) (Reservationsbev.) ...................................................B 500,0 -
 TB -0,8 -

20.22. Frie grundskoler og efterskoler
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .................................B 6.937,2 -

 TB -30,7 -
02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler ..................B 47,0 -

 TB 25,0 -
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................B 1.992,1 -

 TB 32,8 -
12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217)

(Reservationsbev.) ............................................................B 146,7 -
 TB -0,6 -

20.29. Initiativer på grundskoleområdet
07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) B 2,5 2,5

 TB -2,5 -
11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.) ............................................................B 156,3 -
 TB -13,5 -

15. Sprogprøver mv. (tekstanm. 222) (Lovbunden) ..............B 19,3 -
 TB -17,1 -

18. Styrket indsats i PPR - udvikling og implementering af
lettere behandlingstilbud (tekstanm. 9 og 254)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 19,6 -

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120, 227 og 230)

(Selvejebev.) .....................................................................B 4.835,3 -
 TB -166,3 -

02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.) ........................B 286,7 -
 TB 1,7 -

12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .........................B 247,5 -
 TB 115,6 -

20.32. Fodterapeutuddannelsen
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.) .....................................................................B 23,4 -
 TB -2,6 -

20.34. Adgangsgivende kurser mv.
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.) .....................................................................B 0,7 -
 TB 1,0 -
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20.35. Lokomotivføreruddannelsen
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)

(Selvejebev.) .....................................................................B 7,5 -
 TB -0,8 -

20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200)
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet ud-

dannelse (tekstanm. 217) (Selvejebev.) ...........................B 500,1 -
 TB -5,6 -

11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekst-
anm. 3 og 144) (Reservationsbev.) ..................................B 108,6 -

 TB 3,5 -
13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne

(Reservationsbev.) ............................................................B 14,6 -
 TB -1,0 -

16. Tilskud til ekstraordinære tiltag for lærlinge og virk-
somheder (tekstanm. 259, 260, 261 og 262)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 140,0 140,0
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er-

hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) (Selvejebev.) .......B 221,3 -
 TB 7,0 -

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og

230) (Selvejebev.) .............................................................B 2.963,8 -
 TB 32,3 -

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og

230) (Selvejebev.) .............................................................B 7.274,0 -
 TB -22,9 -

11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ..........B 110,1 -
 TB 18,4 -

12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studen-
terkurser (tekstanm. 1) .....................................................B 15,7 -

 TB 1,9 -
51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1, 117 og 236)

(Driftsbev.) .......................................................................B 45,4 -
 TB 2,4 -

52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole
(Reservationsbev.) ............................................................B 7,2 -

 TB - -

20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-

anm. 1, 120 og 230) ........................................................B 419,5 -
 TB 21,6 -

02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser
og hf-kurser (tekstanm. 1) ...............................................B 44,1 -
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 TB -0,2 -

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
(tekstanm. 200)
02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner

med almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 217 og
231) (Selvejebev.) .............................................................B 568,4 -

 TB -3,9 -
11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm.

3 og 144) (Reservationsbev.) ...........................................B 63,7 -
 TB -1,7 -

21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almen-
gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ......B 36,3 -

 TB 0,7 -

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse og For-
beredende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205)

20.51. Produktionsskoler
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................B 13,1 -

 TB 45,1 -

20.52. Erhvervsgrunduddannelse
03. Egu-bonus (tekstanm. 266) (Lovbunden) ........................B 22,7 -

 TB 3,0 -

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse
01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1, 120 og

227) (Selvejebev.) .............................................................B 73,2 -
 TB -12,6 -

20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200)
01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1, 120 og

230) (Selvejebev.) .............................................................B 1.382,8 -
 TB -344,4 -

02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (tekst-
anm. 217) (Reservationsbev.) ..........................................B 217,1 -

 TB -7,2 -
10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse

(tekstanm. 144) (Reservationsbev.) .................................B 137,5 -
 TB 122,6 -

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4 og 205)

20.71. Frie fagskoler
11. Frie fagskoler (tekstanm. 1) .............................................B 87,1 -

 TB 6,7 -
21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217)

(Reservationsbev.) ............................................................B 8,0 -
 TB 5,0 -
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20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120,

168, 171, 213, 230 og 245) (Selvejebev.) .......................B 797,7 -
 TB 34,8 -

03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE
(tekstanm. 1, 120, 168, 171, 213 og 230) (Selvejebev.) .B 2,3 -

 TB - -
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm.

3 og 144) (Reservationsbev.) ...........................................B 20,0 -
 TB -0,3 -

11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og
217) (Selvejebev.) .............................................................B 12,5 -

 TB -5,2 -
42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsud-

dannelser (tekstanm. 206 og 217) (Selvejebev.) .............B 1,8 -
 TB 0,1 -

20.74. Almene voksenuddannelser
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188,

213 og 230) (Selvejebev.) ................................................B 1.699,8 -
 TB 45,3 -

20.75. Enkeltfag mv.
01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1, 171 og 230)

(Selvejebev.) .....................................................................B 0,6 -
 TB 0,1 -

02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) ..............................B 61,9 -
 TB -0,1 -

20.76. Andre efter- og videreuddannelser
11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm.

1) (Selvejebev.) .................................................................B 149,5 -
 TB -7,5 -

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser
(tekstanm. 200)
02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser

(tekstanm. 217) (Selvejebev.) ...........................................B 116,2 -
 TB -1,2 -

03. Tilskud til voksenuddannelsescentre med økonomisk
udfordrede afdelinger (tekstanm. 235)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 12,5 -

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddan-

nelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.) ....................................B 173,7 -
 TB -20,2 -
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20.85. Ejendomsadministration
12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesin-

stitutioner (tekstanm. 201 og 202) (Anlægsbev.) ............B 5,4 -
 TB - -

20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygnin-
ger
08. Tilskud i forbindelse med COVID-19 (tekstanm. 237,

238, 239, 250 og 263) .....................................................B - -
 TB 658,8 -

20.87. Prøver og eksamen mv.
01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.) ...............................B 69,0 -

 TB -27,4 -

20.89. Forsøg og udvikling mv.
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og

144) (Reservationsbev.) ...................................................B 117,8 -
 TB -53,7 -

03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisa-
tioner mv. (tekstanm. 3, 144 og 232) (Reservationsbev.) B 138,3 -

 TB -3,0 -
04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144)

(Reservationsbev.) ............................................................B 12,9 -
 TB -0,6 -

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.98. Forskellige støtteordninger
31. Specialpædagogisk støtte mv. (tekstanm. 193)

(Reservationsbev.) ............................................................B 294,6 -
 TB -37,5 -

51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............B 1.114,8 -
 TB 39,1 -
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C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 9. ad 20.29.18.
Børne- og Undervisningsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtende aftaler,

hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.
I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 822 af 15. august

2019, fastsættes satserne for lønrefusion i 2020 til følgende beløb:
 Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge  2.800 kr.
2. års elever pr. uge  3.090 kr.
3. års elever pr. uge  3.530 kr.
4. års elever pr. uge  4.110 kr.
Voksne elever pr. uge  5.240 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12 c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007
på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende
institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P
senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i
tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf.
dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2020 100 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler
registreret for institutionen i 2019. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmi-
eringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne
grundsatsen på 7.570 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2020 fastsættes taksten pr. registreret uddan-
nelsesaftale til følgende beløb:
Tilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet 7.570 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet 15.140 kr.
Endvidere ydes efter § 12 c, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag tilskud pr. til-
skudsmodtagende institution for formidling af uddannelsesaftaler med arbejdsgivere, der ikke har
haft en uddannelsesaftale med en elev i de seneste fem år. For 2020 fastsættes denne takst til
4.620 kr. pr. uddannelsesaftale.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mel-
lemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsud-
dannelse registreret for institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever
om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud
efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samar-
bejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelses-
aftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelses-
aftale, fastsættes i 2020 til følgende beløb:
 Løntilskudssats
1. års elever pr. uge  1.570 kr.
2. års elever pr. uge  1.730 kr.
3. års elever pr. uge  1.980 kr.
4. års elever pr. uge  2.300 kr.
Voksne elever pr. uge  2.930 kr.
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Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK
nr. 282 af 18. april 2018, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2020 til
753 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.801 kr. pr. uge for
hjemmeboende og 1.801 kr. pr. uge for udeboende.

Stk. 7. I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK nr. 187 af 9.
marts 2020, fastsættes satserne for lønrefusion i andet halvår af 2020 for
ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny mesterlære-ud-

dannelsesaftaler, jf. § 14, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, jf. § 12 i lov om er-
hvervsuddannelser og restuddannelsesaftaler til følgende beløb:
1. års elever pr. uge  3.360 kr.
2. års elever pr. uge  3.708 kr.
3. års elever pr. uge  4.236 kr.
4. års elever pr. uge  4.932 kr.
Voksne elever pr. uge  6.288 kr.
For øvrige typer af uddannelsesaftaler, herunder aftaler vedrørende elever under uddannelser, der
efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med
erhvervsuddannelser, jf. § 4 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, anvendes satserne for
lønrefusion i andet halvår af 2020 som fastsat i stk. 1.

Stk. 8. Lønrefusion kan, uanset stk. 7, dog højst ydes med 120% af den af arbejdsgiver af-
holdte lønudgift under skoleopholdet.

Stk. 9. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk.
7 nævnte ydelser. § 23 a, stk. 3, § 23 b - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a, § 27 og § 31 i lov om Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 10. Ændrer de oplysninger, som er lagt til grund ved afgørelsen om forhøjet lønrefusion,
jf. stk. 7, sig efter udbetalingen, foretager Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efterregulering af
lønrefusionen.

Nr. 234. ad 20.29.17.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på op til 275 mio. kr.

til kommunerne til anvendelse i 2020 til brug for ansættelse af lærere i folkeskolen. Tilskuddet
fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af eleverne i børnehaveklassen og
1.-9. klasse i skoleåret 2018/2019.

Stk. 2. Den enkelte kommune forpligter sig ved tilskudsmodtagelsen til, at det tildelte tilskud
kommer oveni kommunens vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet. En kommune kan
frasige sig tilskuddet, idet fordelingen foretages uden forudgående ansøgning fra kommunerne.
Tilskud, som en kommune frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at
modtage tilskud fra puljen.

Stk. 3. Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere i folkeskolen, jf. fol-
keskoleloven. Tilskuddet skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Tilskuddet kan endvidere
anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (f.eks. til IT), dog skal af-
ledte udgifter holdes på et minimum. Endelig kan tilskuddet anvendes til udgifter til revisions-
påtegnede regnskaber, jf. stk. 4.

Stk. 4. Kommunerne skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse,
rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v. for
tilskud efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for
tilskuddet bekræfte, at tilskuddet er lagt oveni det vedtagne budget for 2020, jf. stk. 2., og at en
eventuel budgetmæssig omprioritering på folkeskoleområdet ikke skyldes tilskud efter stk. 1.
Niveauet af afledte udgifter skal fremgå af regnskabet, jf. stk. 3.

Stk. 5. Eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Afgivne tilsagn kan
bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke
opfylder betingelserne for tilskuddet.
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Nr. 235. ad 20.78.03.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til institutioner omfattet af

lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. eller lov
om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der varetager opgaver som voksenuddannelses-
center og opretholder økonomisk udfordrede afdelinger med udbud af almen voksenuddannelse
(avu) og/eller hf-enkeltfag. Tilskuddet ydes med henblik på, at institutionerne kan opretholde
driften af de pågældende afdelinger.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes på baggrund af ansøgninger og efter en konkret vurdering til
1) hel eller delvis dækning af en økonomisk ubalance på en økonomisk udfordret afdeling.
2) dækning af dokumenterede udgifter på op til 25.000 kr. til revisorerklæringer udarbejdet i
forbindelse ansøgning om tilskud til opretholdelse af en økonomisk udfordret afdeling.

Stk. 3. En ansøgning om tilskud efter stk. 2, nr. 1, skal indeholde
1) En redegørelse for den økonomiske ubalance på afdelingen på baggrund af en revisorpåtegnet
opgørelse af afdelingens samlede indtægter og omkostninger udarbejdet efter en centralt fastlagt
vejledning.
2) En redegørelse for institutionens samlede økonomiske forudsætninger for at opretholde afde-
lingen.
3) En handlingsplan for hvordan opretholdelse af afdelingen kan sikres fremadrettet.

Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud efter stk. 1, at den pågældende afdeling under vok-
senuddannelsescentret i 2. halvår af 2019 har haft under 50 årselever, og at voksenuddannelses-
centret har planlagt, at der på afdelingen i det skoleår, der begynder 1. august i finansåret, skal
udbydes enten almen voksenuddannelse (avu) og/eller hf-enkeltfag. For afdelinger, hvor der ikke
er udbud af almen voksenuddannelse (avu) og/eller hf-enkeltfag, men alene forberedende vok-
senundervisning og/eller ordblindeundervisning for voksne, kan tilskud ydes, hvis en lukning af
afdelingen vil betyde, at der ikke er sådanne tilbud, herunder ved en driftsoverenskomstpart, inden
for en rimelig geografisk afstand.

Stk. 5. For tilskud omfattet af stk. 2, nr. 1, er opretholdelse af den pågældende afdeling i det
skoleår, der starter den 1. august i finansåret, en betingelse for tilskuddet. Hvis institutionen
lukker den pågældende afdeling i løbet af skoleåret, skal institutionen tilbagebetale tilskuddet
forholdsvist fra nedlæggelsesdatoen

Nr. 236. ad 20.42.51.
Sorø Akademis Skole kan indgå i administrative fællesskaber med statsligt selvejende insti-

tutioner i henhold til § 2 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-
senuddannelse m.v.

Nr. 237. ad 20.86.08.60. og 20.86.08.70.
De udvalgte frivillige organisationer, der modtager tilskud i medfør af bevillingen på §

20.86.08.60. skal anvende tilskuddet til opsøgende arbejde og indsatser, som skal være målrettet
udsatte børn og unge i dagtilbud og skole- og fritidsliv

Stk. 2. De udvalgte interesseorganisationer på STU-området, der modtager tilskud i medfør
af bevillingen på § 20.86.08.70. skal anvendes til en styrket indsats for socialt udsatte unge gen-
nem individuel indsats for elever, som vurderes særligt udsatte i forbindelse med deres tilbage-
venden til STU-undervisningen på institutionen.

Stk. 3. Tilskudsmodtager, der modtager tilskud i medfør af bevillingen på § 20.86.08.60 og
§ 20.86.08.70 skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2020 om regnskabs-
aflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler
m.v. for tilskud samt erklæring om, at midlerne er anvendt til formålet. Tilskudsmodtagere skal
i regnskabet redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Stk. 4. Tilskud i medfør af bevillingen på § 20.86.08.70, som en frivillig organisation eller
interesseorganisation frasiger sig fordeles forholdsmæssigt til de andre organisationer, der ønsker
at modtage et tilskud fra puljen



§ 20. 489

Stk. 5. Uforbrugte dele af det udbetalte tilskud i medfør af bevillingen på § 20.86.08.60 og
§ 20.86.08.70 skal tilbagebetales. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves
tilbagebetalt, i det omfang tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 238. ad 20.86.08.85.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde tilskud til indsatser, der har til

formål at medvirke til at udsatte børn godt tilbage i skole.
Stk. 2. Kommunerne kan søge tilskud, jf. stk. 1, til at tilrettelægge indsatser til et eller flere

af de følgende tre formål:
1) Kultur- og idrætsaktiviteter mv. Indsatser, der arbejder med at lukke faglige huller og elevernes
sociale og personlige udvikling og trivsel gennem kultur- og idrætsaktiviteter som f.eks. spej-
derlejr og idrætscamps.
2) Turboforløb, lektiecafe mv. Indsatser forankret på elevens skole med fokus på manglende
faglig undervisning, f.eks. turboforløb i bestemte fag og ekstra lektiecafeer. 3) Øvrige indsatser
for at lukke faglige huller hos udsatte børn. Indsatser der arbejder med at lukke faglige huller ved
at give eleverne et særligt forløb uden for hverdagens kontekst, hvor der både arbejdes med ele-
vernes faglige udvikling og sociale trivsel.

Stk. 3. Det er en betingelse for at modtage tilskud, at:
1) Indsatsen skal tilrettelægges af mindst to kommuner og én civilsamfundsaktør.
2) Tilskuddet anvendes til udgifter direkte relateret til indsatsen. Det kan være løn- og pensions-
udgifter til fagpersonale, leje af lokaler, køb af ydelser fra andre medvirkende parter, transport,
kost og ophold, entrebilletter til kulturbegivenheder, køb af undervisningsmaterialer etc. Til-
skuddet kan ikke anvendes til køb af udstyr, herunder tablets, pc'er, etc.
3) Tilskuddet udgør maksimalt 10.000 kr. og minimum 5.000 kr. pr. 6-17-årige med en indsats
efter serviceloven ved udgangen af 2018. Dog udgør tilskud pr. ansøgning maksimalt det ansøgte
tilskudsbeløb. 4) Indsatsen skal være afsluttet inden udgangen af december 2020.

Stk. 4. Børne- og Undervisningsministeriet fordeler puljemidlerne på baggrund af en forde-
lingsnøgle, som er antal af 6-17-årige med en indsats efter serviceloven i 2018. Ved prioritering
af ansøgninger lægges der vægt på ansøgninger med højt antal af kommuner, der er gået sammen
om en ansøgning, ansøgninger der tilbyder børn fra andre kommuner pladser i deres projekter
og ansøgninger fra regioner, hvortil der er ydet relativt færrest tilskud samt ansøgninger med
højeste gennemsnitlige andel af 6-17 årige med en indsats efter serviceloven hos de samarbej-
dende kommuner.

Stk. 5. Kommunerne skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2020 om
regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets
puljemidler m.v. for tilskud samt afgive erklæring om, at midlerne er anvendt til formålet.

Stk. 6. Uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Udbetalte tilskud kan
endvidere kræves tilbagebetalt, i det omfang tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for
tilskuddet.

Nr. 239. ad 20.86.08.80.
Børne og Undervisningsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 200,0 mio. kr. til

kommunerne til sommeraktivitetsforløb. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter den enkelte
kommunes antal unge i alderen 6 til 17 år, som det fremgår af Danmarks Statistiks opgørelse af
folketallet i 1. kvartal 2020

Stk. 2. Målgruppen for aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene er børn og unge i alderen
6-17 år. Dog kan den enkelte kommune udvide målgruppen. Aktiviteterne afvikles af den enkelte
kommune og den enkelte kommune er ansvarlig for sommeraktivitetens gennemførsel.

Stk. 3. Sommeraktivitetsforløbene kan både have et fagligt/undervisningsrelateret sigte og et
socialt/ trivselsmæssigt sigte. Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.

Stk. 4. Der kan opkræves deltagerbetaling for aktiviteterne. Deltagerbetalingens størrelse må
maksimalt svare til betalingen for kommunens eksisterende tilbud i sommerferieperioden for
målgruppen. Det er en betingelse for modtagelse af tilskud til sommeraktivitetsforløb, at der ikke
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opkræves deltagerbetaling for børn og unge, hvis deltagelse efter kommunens vurdering vil have
en kriminalpræventiv effekt eller hvor kommunen af sociale eller faglige årsager vurderer et
særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter. Reglerne for hel og delvis friplads, jf. dagtil-
budsloven, er gældende for aktiviteterne.

Stk. 5. Kommunerne er ansvarlige for at sikre, at underviserne har de rette kompetencer til
at kunne undervise målgruppen. Det er en betingelse for modtagelse af tilskud til sommeraktivi-
tetsforløb, at aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene er aktiviteter, hvortil der indhentes børne-
attester efter børneattestloven

Stk. 6. Kommunerne skal aflægge regnskab og rapport efter bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar
2020 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets puljemidler m.v. for tilskud efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal bekræfte, at til-
skuddet ligger ud over det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel budgetmæssig ompriori-
tering ikke skyldes tilskud til sommeraktivitetsforløb.

Stk. 7. Kommunernes rapport, jf. stk. 6, skal indeholde en beskrivelse af de gennemførte
sommeraktivitetsforløb, antal børn/unge der har deltaget i en aktivitet samt aktiviteternes varig-
hed. Rapporten skal herudover omfatte en redegørelse for inddragelsen af børn og unge ud fra
kriminalpræventive, sociale eller faglige hensyn. Rapporteringen skal også redegøre for, om ak-
tiviteterne er udviklet og afholdt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer og/eller forenin-
ger mv.

Stk. 8. Uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Udbetalte tilskud kan
kræves tilbagebetalt, i det omfang tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Stk. 9. En kommune kan frasige sig tilskuddet, idet fordelingen foretages uden forudgående
ansøgning fra kommunerne.

Nr. 241. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til i 2020 at udbetale et samlet tilskud på

1,4 mia. kr. til arbejdsgivere, der betaler bidrag i medfør af § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges tilsvarende til i 2020 at ud-
betale et samlet tilskud på 0,7 mia. kr. til arbejdsgivere, der betaler bidrag i medfør af § 18, stk.
2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Tilskuddene inklusive administrationsudgifter
hertil afholdes af bidragene efter § 18, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Nr. 242. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til i 2020 at udbetale et samlet tilskud på

op til 0,3 mia. kr. til arbejdsgivere placeret i den private sektor i ordningen for det praktikplads-
afhængige arbejdsgiverbidrag, jf. § 21 a, stk. 11, nr. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelses-
bidrag. Tilskuddet inklusive administrationsudgifter hertil afholdes af bidraget efter § 18, stk. 1,
i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Nr. 243. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at udbetale lønrefusion til arbejdsgivere

på mere end 100 pct. for skoleophold i 2. halvår af 2020. Den forhøjede lønrefusion inklusive
administrationsudgifter hertil afholdes af bidraget efter § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag.

Nr. 244. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at udbetale løntilskud efter stk. 2 til pri-

vate arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår, som er omfattet
af § 2 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 9. marts
2020. Udgifter til løntilskuddet inklusive administrationsudgifter hertil afholdes af bidraget efter
§ 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
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Stk. 2. Der ydes løntilskud for lønudgifter, jf. dog stk. 3-5, for følgende uddannelsesaftaler i
henhold til lov om erhvervsuddannelser i perioden fra og med 1. maj 2020 til 31. december 2020
til arbejdsgivere omfattet af stk. 1 med:
1) 75 pct. af lønudgifterne for alle uddannelsesaftaler, bortset fra uddannelsesaftaler om en delvis
praktikuddannelse (delaftaler), med startdato 30. april 2020 eller tidligere.
2) 90 pct. af lønudgifterne for ordinære uddannelsesaftaler, uddannelsesaftaler mellem en elev
og flere virksomheder (kombinationsaftaler), uddannelsesaftaler, hvor grundforløbet for den en-
kelte elev helt eller delvis erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed (ny
mesterlæreaftaler) eller uddannelsesaftaler omfattende resten af uddannelsen (restaftaler), der
indgås med startdato 1. maj 2020 eller senere.
3) 45 pct. af lønudgifterne for uddannelsesaftaler, som omfatter mindst en hel skoleperiode og
mindst en del af en praktikperiode af en uddannelses hovedforløb (korte uddannelsesaftaler), der
indgås med en ny arbejdsgiver med startdato 1. maj 2020 eller senere.

Stk. 3. Der kan maksimalt beregnes løntilskud af en elevløn på 55.000 kr. om måneden. Hvis
en arbejdsgiver har indberettet en elevløn på mere end 55.000 kr. om måneden til indkomstregi-
steret, nedsætter Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag løngrundlaget, som der beregnes løntilskud
af, til 55.000 kr.

Stk. 4. Der ydes ikke løntilskud for lønudgifter, hvortil arbejdsgiveren modtager lønkom-
pensation efter bekendtgørelse nr. 1116 af 2. juli 2020 om en midlertidig lønkompensationsord-
ning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19. Erhvervsministeren bemyndiges
til at fastsætte nærmere regler for, i hvilket omfang der ikke ydes løntilskud for lønudgifter,
hvortil arbejdsgiveren modtager lønkompensation fra yderligere lønkompensationsordninger.

Stk. 5. Der ydes ikke løntilskud for skoleperioder.
Stk. 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til i 2020 at udbetale forskud på

løntilskud til private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår, og
som er omfattet af § 2 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 7. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler inden udgangen af september 2020 et
forskud til arbejdsgivere omfattet af stk. 6 på baggrund af arbejdsgiverens lønindberetninger i
indkomstregisteret for perioden 1. maj 2020-31. juli 2020. Der udbetales ikke forskud for måne-
der, hvor arbejdsgiveren har modtaget lønkompensation for eleven efter stk. 4. Der udbetales ikke
forskud for skoleperioder efter stk. 5.

Stk. 8. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler fra udgangen af oktober 2020 og hver
måned til og med februar 2021 et forskud til arbejdsgivere omfattet af stk. 6. Forskuddet udbetales
på baggrund af oplysninger, der vedrører den måned, som ligger to måneder før udbetalingsmå-
neden, dvs. lønindberetninger
i indkomstregisteret, oplysninger fra Erhvervsstyrelsen om arbejdsgivernes modtagelse af løn-
kompensation efter bekendtgørelse nr. 1116 af 2. juli 2020 om en midlertidig lønkompensa-
tionsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 samt elevers skolepe-
rioder.

Stk. 9. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag orienterer forud for den første udbetaling af for-
skud til arbejdsgivere omfattet af stk. 6 de pågældende arbejdsgivere om, at de er omfattet af
ordningen med forskudsudbetaling og vilkårene for modtagelse af løntilskuddet, herunder ad-
gangen til efterregulering, periodeafgrænsning, herunder af efterregulering, modregning og tilba-
gebetaling af for meget udbetalt forskud.

Stk. 10. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler det endelige løntilskud efter stk. 1, når
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har modtaget endelige oplysninger om lønkompensation fra
Erhvervsstyrelsen efter stk. 4, skoleperioder efter stk. 5, samt arbejdsgivernes lønindberetninger
i indkomstregisteret for perioden 1. maj-31. december 2020. Beregningen og udbetalingen af det
endelige løntilskud vil indebære en regulering af forskudsudbetalingerne efter stk. 7 og 8. Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag foretager ikke af egen drift efterregulering af løntilskuddet, hvis
oplysningerne, som er lagt til grund ved beregningen af det endelige løntilskud, ændrer sig efter
udbetalingen af løntilskuddet. Der kan ikke ske efterreguleringer af løntilskuddet på baggrund af
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ændrede oplysninger modtaget i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter den 31. december 2021.
Tilskuddet vil herefter være endeligt.

Stk. 11. Hvis Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i forbindelse med beregningen af det en-
delige løntilskud efter stk. 10, konstaterer, at en arbejdsgiver har modtaget for meget forskud efter
stk. 7 eller 8, eller at betingelserne for at modtage løntilskuddet helt eller delvist ikke har været
opfyldt, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebeta-
ling af udbetalt forskud. For meget udbetalt forskud efter stk. 7 og 8 kan modregnes i andre
ydelser, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler til arbejdsgiverne efter lov om Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag eller lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 51 af 22. januar
2020.

Stk. 12. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk.
11 nævnte ydelser. § 23 a, stk. 3, § 23 b - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a, § 27 og § 31 i lov om Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 13. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at fastsætte nær-
mere regler om afgrænsning, beregning, udbetaling, efterregulering, periodeafgrænsning, herunder
af efterregulering, modregning og administration af ordningen i øvrigt.

Nr. 245. ad 20.72.01.
Kursister på certifikatkurser på arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsud-

dannelser m.v., jf. LBK nr. 616 af 3. juni 2019, der har en videregående uddannelse, indgår uanset
§ 6, stk. 5, 2. pkt., i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelser) m.v., jf. LBK
nr. 609 af 28. maj 2019, i beregningen af statstilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet
voksenuddannelser) m.v. Kursister, der er omfattet af 1. pkt., skal alene betale den almindelige
deltagerbetaling efter § 8 i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelser) m.v.

Nr. 250. ad 20.86.08.86.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af be-

villing, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, re-
vision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Børne- og undervisningsministeren be-
myndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud og meddelelse om tilskud.

Nr. 254. ad 20.29.18.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele tilskud til implementering af

lettere behandlingstilbud i forbindelse med udvalgte kommuners varetagelse af den pædagogiske
psykologiske rådgivning (PPR). Midlerne tildeles kommuner efter ansøgning.

Stk. 2. Midlerne skal understøtte, at lettere behandling udbredes og implementeres i kom-
muner, der i dag har begrænset erfaring hermed, samt at kvalitet og virkning øges i kommuner,
der allerede tilbyder lettere behandling.

Stk. 3. Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til medarbejdere med faglige
forudsætninger for at yde lettere behandling til målgruppen i forbindelse med varetagelse af
kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning. Tilskuddet kan endvidere anvendes til re-
laterede udgifter i direkte tilknytning til projekterne. Endelig kan tilskuddet anvendes til udgifter
til revisionspåtegnede regnskaber, jf. stk. 5.

Stk. 4. Det statslige tilskud kan maksimalt udgøre 80 pct. af de samlede udgifter til det en-
kelte projekt om implementering af lettere behandling i pædagogisk psykologisk rådgivning.

Stk. 5. Kommunerne skal aflægge regnskab og rapport efter bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar
2020 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets puljemidler m.v. for tilskud.

Stk. 6. Eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Afgivne tilsagn kan
bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke
opfylder betingelserne for tilskuddet.
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Nr. 256. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til i 2020 at udbetale et tilskud til arbejds-

givere, der betaler bidrag i medfør af § 18, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Tilskuddet udbetales til kompensation for løn under ferieperioder til praktikvirksomheder for
elever på erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent, jf. BEK nr. 527 af 27. april 2020
og til social- og sundhedshjælper, jf. BEK nr. 535 af 27. april 2020.

Stk. 2. Tilskuddet pr. elev udbetales med to satser pr. uge: 3.383 kr. pr. uge for unge elever
og 5.240 kr. pr. uge for voksne elever. Voksenelever omfatter elevtype EUV2 eller EUV3.

Stk. 3. For at være tilskudsberettiget skal den ansatte elev:
1. have deltaget i mindst et grundforløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social-
og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1. januar 2020 til 1. september 2020 og
2. have kvalificeret sig til uddannelsen i perioden den 1. april 2020 til den 1. september 2020,
og kvalifikationen skal være opnået i perioden for uddannelsesaftalen.

Stk. 4. Der udbetales 7 ugers kompensation pr. elev, der opfylder ovenstående kriterier.
Stk. 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at fastsætte nær-

mere regler om afgrænsning, beregning, udbetaling, efterregulering, periodeafgrænsning, herunder
af efterregulering, modregning og administration af ordningen i øvrigt.

Stk. 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk.
1 nævnte tilskud. § 23 a, stk. 3, § 23 b - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a, § 27 og § 31 i lov om Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag træffer afgørelse om tilskuddet på baggrund af
de oplysninger, der er til rådighed pr. 1. november 2020. Der foretages ikke efterreguleringer efter
denne dato.

Nr. 257. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til i 2020 at udbetale et tilskud op til 10,0

mio. kr. til kommuner og regioner, der har indgået uddannelsesaftale i henhold til lov om er-
hvervsuddannelse med en eller flere elever på erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassi-
stent, jf. BEK nr. 527 af 27. april 2020 og social- og sundhedshjælper, jf. BEK nr. 535 af 27. april
2020 med startdato i perioden 1. maj til 31. oktober 2020.

Stk. 2. Tilskuddet pr. uddannelsesaftale udgør 10.000 kr. Overstiger tilskuddet til de samlede
støtteberettigede aftaler 10 mio. kr. reduceres tilskuddet pr. uddannelsesaftale forholdsmæssigt
mellem de støtteberettigede.

Stk. 3. For at en kommune eller en region kan opnå tilskud, jf. stk. 2, skal den elev uddan-
nelsesaftalen vedrører, have tilmeldt sig som arbejdssøgende på jobnet.dk i perioden fra den 1.
marts til den 31. oktober 2020.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at fastsætte nær-
mere regler om afgrænsning, beregning, udbetaling, efterregulering, periodeafgrænsning, herunder
af efterregulering, modregning og administration af ordningen i øvrigt.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk.
1 nævnte tilskud. § 23 a, stk. 3, § 23 b - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a, § 27 og § 31 i lov om Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag træffer afgørelse om tilskuddet på baggrund af
de oplysninger, der er til rådighed pr. 1. november 2020. Der foretages ikke efterreguleringer efter
denne dato.

Nr. 258. ad 20.31.11.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til i 2020 at udbetale et tilskud på samlet

set 120,0 mio. kr. i 2020 til kommuner og regioner på baggrund af antallet af indgåede uddan-
nelsesaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser.
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Stk. 2. Tilskuddet, jf. stk. 1, udbetales til kommuner og regioner på baggrund af uddannel-
sesaftaler indgået mellem 1.maj og 31. oktober 2020. Ved fastsættelse af, om aftalen er tilskud-
sudløsende tages der udgangspunkt i aftalens starttidspunkt.

Stk. 3. Tilskuddet pr. aftale beregnes ud fra antallet af omfattede aftaler og beregnes for-
holdsmæssigt ift. puljens i alt 120 mio. kr.

Stk. 4. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at fastsætte nær-
mere regler om afgrænsning, beregning, udbetaling, efterregulering, periodeafgrænsning, herunder
af efterregulering, modregning og administration af ordningen i øvrigt.

Stk. 5. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af det i stk.
1 nævnte tilskud. § 23 a, stk. 3, § 23 b - § 25, § 26, stk. 1, § 26 a, § 27 og § 31 i lov om Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag træffer afgørelse om tilskuddet på baggrund af
de oplysninger, der er til rådighed pr. 1. november 2020. Der foretages ikke efterreguleringer efter
denne dato.

Nr. 259. ad 20.38.16.10.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på 115,0 mio. kr. til

ekstraordinært udstyrsløft af skolepraktikcentrene. Tilskuddet fordeles til institutioner, der er
godkendt til at udbyde skolepraktik.

Stk. 2. Børne- og Undervisningsministeriet fordeler puljemidlerne på baggrund af en forde-
lingsnøgle, hvor 20 pct. af tilskuddet fordeles ligeligt mellem skolerne uanset aktivitetsniveau,
og 80 pct. af midlerne udmøntes på baggrund af skolernes indberettede aktivitet i skolepraktik i
2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 som opgjort ultimo august 2020.

Stk. 3. Tilskuddet, jf. stk. 1, kan, uanset universitetslovens § 21, stk. 1, 1. pkt., og lov om
professionshøjskoler for videregående uddannelser § 23, bruges til kapacitetsudvidelse såvel som
til kvalitetsløft og opdatering af udstyr mv.

Stk. 4. Uforbrugte dele af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Udbetalte tilskud kan
kræves tilbagebetalt, i det omfang tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.
Tilskud, som tilbagebetales, tilfalder AUB. Tilskuddet skal være anvendt senest 30. juni 2022.

Nr. 260. ad 20.38.16.
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bemyndiges til at udbetale et beløb på i alt 175,0 mio.

kr. til Børne- og Undervisningsministeriet. Beløbet skal dække statens udgifter til tilskud til et
ekstraordinært udstyrsløft af skolepraktikcentrene, tiltag rettet mod det offentlige arbejdsmarked
og viden og udvikling på erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Beløbet overføres senest 1. december 2020 til Børne- og Undervisningsministeriet.

Nr. 261. ad 20.38.16.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på i alt 23,0 mio. kr.

i 2020 til kommunerne målrettet en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sund-
hedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

Stk. 2. Børne- og Undervisningsministeriet fordeler puljemidlerne på baggrund af en forde-
lingsnøgle, hvor kun kommuner, hvis andel af ansatte elever på erhvervsuddannelsen til social-
og sundhedsassistent, jf. BEK nr. 527 af 27. april 2020 og social- og sundhedshjælper, jf. BEK
nr. 535 af 27. april 2020 med udenlandsk herkomst overstiger 35 pct., får andel i puljen. Til-
skuddet fordeles relativt efter antallet af elever med udenlandsk herkomst ansat efter 1. januar
2020.

Stk. 3. Tilskuddet skal anvendes til understøttende indsatser for ansatte elever med behov for
en særlig indsats for at fastholde eleven i uddannelsesforløbet. Indsatserne kan både gennemføres
i skoleundervisningen og i praktikperioderne. Indsatserne skal være målrettet elever med særlige
behov og som er nyansat efter 1. januar 2020.

Stk. 4. Kommunen skal indsende en rapport, hvori der redegøres for, hvordan og i hvilken
grad formålet med indsatsen er blevet opfyldt.
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Nr. 262. ad 20.38.16.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at yde et tilskud på i alt 2 mio. kr. i 2020

til Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærds Uddannelser (FEVU) til en udviklingsindsats (et
projekt), der understøtter indsatsen for elever med særlige behov på social- og sundhedsuddan-
nelserne.

Stk. 2. Tilskuddet kan anvendes til dokumenterede udgifter i direkte tilknytning til projektet
og til revision.

Stk. 3. FEVU skal ved afslutningen af projektperioden indsende en rapport, hvori der rede-
gøres for, hvordan og i hvilken grad formålet med indsatsen er blevet opfyldt. FEVU skal aflægge
regnskab for anvendelsen af tilskuddet efter bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2020 om regn-
skabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets pul-
jemidler m.v.

Stk. 4. FEVU skal tilbagebetale evt. uforbrugte midler. Tilskud, som tilbagebetales, tilfalder
AUB.

Nr. 263. ad 20.86.08.87.
Børne- og Undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale et tilskud til lederforeninger

på ungdomsuddannelsesområdet, der repræsenterer statsligt selvejende institutioner med udbud
af ungdomsuddannelser, til opgaver med at koordinere, samle og videreudvikle området med in-
troduktionskurser og brobygning samt andre presserende opgaver som følge af COVID-19.

Stk. 2. Tilskudsmodtagere skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 2020
om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeri-
ets puljemidler m.v. for tilskud samt en kort redegørelse om at midlerne er anvendt til formålet.

Stk. 3. Uforbrugte dele af det udbetalte tilskud tilbagebetales og tilfalder statskassen. Afgivne
tilsagnkan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i det omfang tilskudsmodtager
ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Stk. 4. Tilskudsmodtagere kan anvende midlerne til formålet til og med 31. december 2021.

Nr. 266. ad 20.52.03.
Børne- og Undervisningsministeren bemyndiges til at udbetale løntilskud til private arbejds-

givere, der ansætter elever i en erhvervsgrunduddannelse efter § 18 i lov om forberedende
grunduddannelse, jf. LBK nr. 606 af 24. maj 2019, i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31.
december 2020.

Stk. 2. Der udbetales 333 kr. pr. kalenderdag til private arbejdsgivere i praktikperioden pr.
elever ansat i en erhvervsgrunduddannelse hos den pågældende arbejdsgiver, jf. betingelser i stk.
1.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) administrerer udbetaling af løntilskuddet.
Børne- og Undervisningsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til Arbejdsgivernes Ud-
dannelsesordning til administration af ordningen.

Stk. 4. Børne- og Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilrettelæggelsen af
løntilskudsordningen, herunder om retten til løntilskuddet og løntilskuddets størrelse, beregning,
udbetaling, efterregulering, modregning og tilbagebetaling, og om administration af ordningen i
øvrigt.

Nr. 295. ad 20.21.05.
Børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fordele et tilskud på op til 500 mio. kr.

til kommunerne til anvendelse i 2020 til brug for pædagogisk personale i kommunale, selvejende
og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner på dagtilbudsområdet. Tilskuddet fordeles
til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2020, som
den fremgår af Danmarks Statistiks opgørelse offentliggjort i maj 2019.

Stk. 2. Den enkelte kommune forpligter sig ved tilskudsmodtagelsen til, at det tildelte tilskud
kommer oveni i kommunens vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet. En kommune kan
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frasige sig tilskuddet, idet fordelingen foretages uden forudgående ansøgning fra kommunerne.
Tilskud, som en kommune frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at
modtage et statsligt tilskud fra puljen.

Stk. 3. Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale i dag-
institutioner. Tilskuddet kan endvidere anvendes til relaterede udgifter i direkte tilknytning til det
pædagogiske personale i form af overhead, dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn- og pen-
sionsudgifterne. Endelig kan tilskuddet anvendes til udgifter til revisionspåtegnede regnskaber,
jf. stk. 4.

Stk. 4. Kommunerne skal aflægge regnskab efter bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse,
rapportering og revision vedrørende Børne- og Undervisningsministeriets puljemidler m.v. for
tilskud efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal uanset om der aflægges regnskab for tilskuddet
bekræfte, at tilskuddet er lagt oveni det vedtagne budget for 2020, jf. stk. 2., og at en eventuel
budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes tilskud efter stk. 1.
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Indledning

Børne- og Undervisningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2020 indeholder nettomerudgifter på i alt 497,7 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold
til bevillingerne på finansloven for 2020, heraf udgør 692,2 mio. kr. ekstraordinære udgifter som
følge af COVID-19 (kategori 3). Der er ikke optaget tillægsbevillinger under udgifter uden for
udgiftsloft. Der er optaget nettomindreudgifter under delloft for indkomstoverførsler på 0,1 mio.
kr. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende ka-
tegorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 29.949,0 497,7 30.446,7
 Udgifter ............................................................................ 36.999,7 642,7 37.642,4
 Indtægter .......................................................................... 7.050,7 145,0 7.195,7
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 713,6 -0,1 713,5
 Udgifter ............................................................................ 914,0 -0,1 913,9
 Indtægter .......................................................................... 200,4 - 200,4
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 84,4 - 84,4
 Udgifter ............................................................................ 148,8 - 148,8
 Indtægter .......................................................................... 64,4 - 64,4
Indtægtsbudget ................................................................... - - -
Udgifter ............................................................................ - - -
Indtægter .......................................................................... - - -

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 6,8 642,7 145,0
1. Ny lovgivning .............................................................. - -24,8 -
2. Aktstykker .................................................................... -6,8 369,4 145,0
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 1,0 692,2 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ 4,2 15,2 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 1,5 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -12,4 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - -378,5 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 6,9 -18,4 -

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -0,1 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - - -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter under delloftet for

driftsudgifter:
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ad 2. Aktstykker
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifter under delloftet for

driftsudgifter:

Derudover er der optaget følgende bestemmelser med hjemmel i aktstykker uden bevillings-
mæssige konsekvenser:

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der er optaget ekstraordinære udgifter uden for udgiftsloft som følge af COVID-19 på 692,2

mio. kr. Udgifterne er optaget på følgende aktstykker:

Mio. kr. Udgift

Overførsel til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser sfa. justeret uddannelsesløft i henhold til Aftale om
Styrket opkvalificering, jf. lov nr. 1054 af 30. juni 2020 ............................................................................ 1,0
Overførsel § 20.74.02. Almene voksenuddannelser vedr. meraktivitet på FVU sfa. ændring af lov om
forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lov nr. 1054 af 30. juni 2020 6,0
Overførsel til § 20.74.02. Almene voksenuddannelser vedr. mindreaktivitet på FVU sfa. afskaffelse af
deltagerbetaling på danskuddannelser for udlændinge, jf. lov nr. 971 af 26. juni 2020.............................. -31,8

I alt udgifter under delloft for driftsudgifter .................................................................................................. -24,8

Aktstykke (mio. kr.) Lønsum Udgift

Udmøntning af reserve til minimumsnormeringer, jf. akt. 99 af 23. marts 2020 ........................................ 0,5 0,0
Udvidelse af SØM i Børne- og Undervisningsministeriet, jf. akt. 274 af 27. august 2020......................... 3,6 7,5
Styrket indsats i PPR, jf. akt. nr. 217 af 18. juni 2020 ................................................................................. 1,5 21,4
Midler til alternativ afvikling af introduktionskurser og brobygning i lyset af COVID-19, jf. akt. 69 af
10. december 2020 .......................................................................................................................................... 0,0 0,0
Overførsel fra AUB til etablering af et fælles it-registreringsværktøj for registrering af frafald på
SOSU-området, jf. akt. 14 af 12. november 2020 ......................................................................................... 0,0 0,0
Overførsel fra § 20. Børne- og Undervisningsministeriet vedr. kommunale og regionale bloktilskud i
2020, jf. akt. 233 af 25. juni 2020.................................................................................................................. 0,0 -25,4
Overførsel til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser sfa. øget adgang til voksenlærlingeordningen som aftalt
i Aftale om Styrket opkvalificering, jf. akt. 240 af 25. juni 2020 ................................................................ 0,0 4,4
Overførsel sfa. lempet voksenlærlingeordning som aftalt i Aftale om Ekstraordinært løft af ledige, jf.
akt. 254 af 25. juni 2020................................................................................................................................. 0,0 3,7
Styrkelse af digitale kompetencer i regi af Videnscenter for Digital Handel, jf. akt. 139 af 24. april 2020 0,0 2,0
Omdisponering af mindreudgifter fra udslusningstilskud til særtilskud på FGU, jf. akt. 222 af 18. juni
2020 .................................................................................................................................................................. 0,0 -1,7
Indbudgettering af pulje til lukningstruede VUC-afdelinger, jf. akt. 95 tiltrådt 27. februar 2020 .............. 0,0 12,5
Sommeraktiviteter for børn og unge som følge af COVID-19, jf. akt. 207 af 11. juni 2020 ..................... 0,0 200,0
Overførsel fra § 20.89.01.10. Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning til finansiering af tilskud
til ekstra klasser som følge af eftertilmeldere på de gymnasiale uddannelser ifm. COVID-19, jf. akt. 3
af 22. oktober 2020 ......................................................................................................................................... 0,0 0,0
Særtilskud til fjernundervisning på almene voksenuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, jf. akt.
119 af 21. december 2020 -12,4 0,0
Overførsel vedr. den fortsatte implementering af FGU-reformen, jf. akt. 115 af 17. december 2020........ 0,0 0,0

I alt udgifter under delloft for driftsudgifter ..................................................................................................- -6,8 224,4

Aktstykke

Optagelse af tekstanmærkning nr. 225 ad § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, jf. akt. 101 af 17. marts 2020
Ændring af tekstanmærkning nr. 234 ad § 20.29.17. Generelt løft af folkeskolen, jf. akt. 190 af 11. juni 2020
Optagelse af tekstanmærkning nr. 102, 241, 242 og 243 ad en række forskellige konti, jf. akt. 191 af 11. juni 2020
Udmøntning af udlodningsmidler til undervisningsformål, jf. akt. 312 af 24. september 2020
Tilslutning til stiftelse af et interessentskab for Danmarks værtskab for EuroSkills 2024, jf. akt. 289 af 11. september 2020
Optagelse af tekstanmærkning nr. 244 ad § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. akt. 290 af 17. september
2020
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ad 4. Overførsler mellem ministerområder
Bevillingsoverførslerne omfatter følgende transaktioner: 

Samlet set er der tale om nettooverførsler til § 20. Børne- og Undervisningsministeriet på
15,2 mio. kr.

ad 5. Overførsler mellem hovedkonti
Overførslerne mellem hovedkonti omfatter hovedsageligt bevillingsflytninger mellem §

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv., § 20.11.01. Departementet, § 20.11.31. Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet, § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring, § 20.29.07. It i folkeskolen
og § 20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på § 20. Børne- og Undervisningsministeriets område en dispositionsbe-

grænsning på i alt 12,4 mio. kr., jf. cirkulære nr. 9898 af 7. december 2020 om effektivisering

Udgift (mio. kr.) Lønsum Udgift

Kompensation til SFO for reduceret forældrebetaling som følge af COVID-19, jf. akt. 12 af 5. november
2020 .................................................................................................................................................................. 0,0 1,9
Hjælpepakke til efterskoler if. med COVID-19, jf. akt. 153 af 7. maj 2020 ............................................... 0,5 583,0
Regulering af ekstraordinære udgifter for pulje til kompensation for udmeldte elever, jf. akt. 153 af 7.
maj 2020 .......................................................................................................................................................... 0,0 -54,0
Regulering af ekstraordinære udgifter til forældre- og deltagerbetaling, jf. akt. 153 af 7. maj 2020 ......... 0,0 -128,4
Regulering af ekstraordinære udgifter for pulje til kompensation for færre elever i skoleåret 2020-2021,
jf. akt. 153 af 7. maj 2020 .............................................................................................................................. 0,0 -120,3
Direkte opskrivning vedr. initiativer på eud som aftalt i hjælpepakke til eud og EGU, jf. akt. 311 af 24.
september 2020................................................................................................................................................ 0,0 32,3
Midler til AMU-kursister med en videregående uddannelse, som deltager på et AMU-certifikatkursus,
jf. akt. 254 af 25. juni 2020............................................................................................................................ 0,0 3,8
Særtilskud til socialt udsatte på FGU, jf. akt. 200 af 11. juni 2020............................................................. 0,0 34,0
Tilskud til ekstraordinære rengøringsudgifter, jf. akt. 159 af 28. maj 2020................................................. 0,0 120,0
Udmøntning af tilskud til indsatser ifm. COVID-19, jf. akt. 221 af 18. juni 2020 ..................................... 0,5 60,0
Regulering af ekstraordinære udgifter for ansøgningspulje til initiativ om udsatte børn godt tilbage i
skole, jf. akt. 221 af 18. juni 2020 ................................................................................................................. 0,0 -32,1
AMU-hjælpepakke, jf. akt. 86 af 10. december 2020 ...................................................................................

0,0 189,0
Egu-løntilskudsordning, jf. akt. 87 af 10. december 2020 ............................................................................ 0,0 3,0

I alt udgifter uden for udgiftsloft.................................................................................................................... 1,0 692,2

Overførsel til § 20. Børne- og Undervisningsministeriet(mio. kr.): Lønsum Udgift

Overførsel fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser til § 20.11.31.Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet vedr. supplerende ressortaftale, jf. BV 2.2.9 .................................................................

2,6 3,3

Overførsel fra § 19.35.21. It-opgaver mv. til § 20.11.32. Styrelsen for IT og Læring vedr. drift af Op-
tagelse.dk, jf. BV 2.2.9 ...................................................................................................................................

0,0 10,4

Overførsel fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut til § 20.11.43. Danmarks Evalu-
eringsinstitut vedr. evaluering og akkreditering af videregående uddannelser, jf. BV 2.2.9 .......................

 5,6 6,6

Overførsel i alt til § 20. Børne- og Undervisningsministeriet.......................................................................  8,2 20,3

Overførsel fra § 20. Børne- og Undervisningsministeriet(mio. kr.): Lønsum Udgift

Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser fra § 20.11.31.Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet vedr. supplerende ressortaftale, jf. BV 2.2.9 ................................................................. -4,0 -5,1

Overførsel i alt fra § 20. Børne- og Undervisningsministeriet...................................................................... -4,0 -5,1

Nettooverførsel § 20. Børne- og Undervisningsministeriet (mio. kr.)...................................................... 4,2 15,2



502 § 20.

af statsligt indkøb i forbindelse med indgåelsen af centralt koordinerede indkøbsaftaler i Statens
Indkøbsprograms 14. fase. 

ad 8. Direkte efterbevilling
Bevillingsjusteringer som følge af ændret aktivitet på de aktivitetsstyrede konti omfattet af

tekstanmærkning nr. 1 udgør i alt en samlet mindreudgift på 378,5 mio. kr.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Udgiftsbevillingen er i alt reduceret med 18,4 mio. kr. Reduktionen består af en overførsel

på 1,5 mio. kr. til § 08.32.08.10. Fonden til Entreprenørskab med henblik på omdisponering af
midlerne inden for Teknologipagten, jf. BV. 3.3.2, overførsel til § 11.11.01.40. Støtte til for-
eninger mv. på 0,5 mio. kr. til styrkelse af Red Barnets anmeldelsestjeneste ''AnmeldDet'', jf. BV.
3.3.2, samt nedskrivning af en DUT-reserve på hhv. 5,3 mio. kr. og 11,1 mio. kr. på § 20.11.79.
Reserver og budgetregulering. 

Derudover er der indeholdt en række transaktioner som samlet set går i nul, bl.a. primært
udmøntning af negativ budgetregulering på § 20.11.79. Reserver og budgetregulering vedr. spe-
cialpædagogisk støtte på 50 mio. kr., udmøntning af konsulentbesparelse på 22,6 mio. kr. og
overførsel mellem § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og § 20.89.10. Forsøg og
udvikling m.v. i forbindelse med udmøntningen af FGU-midler til tre puljer, der skal udvikle
FGU-området, jf. BV. 3.3.2.

Den samlede lønsum er øget med 6,9 mio. kr. Dette består af en forøgelse af lønsum på 4,9
mio. kr. som følge af konvertering af øvrig drift til lønsum på § 20.11.01. Departementet og 1,3
mio. kr. på § 20.11.31. Styrelsen for Undervisning samt en forøgelse på 0,7 mio. kr. på §
20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut vedr. gebyrindtægter for udlændinge-, SU- og arbejds-
miljøvurderinger.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 29.949,0 497,7 30.446,7
Udgift ......................................................................................... 36.999,7 642,7 37.642,4
Indtægt ....................................................................................... 7.050,7 145,0 7.195,7

Specifikation af nettotal:

Administration mv. ................................................................. 885,4 32,2 917,6
20.11. Centralstyrelsen .............................................................. 885,4 32,2 917,6

Dagtilbud og grundskolen ...................................................... 4.191,2 12,2 4.203,4
20.21. Dagtilbud ........................................................................ 860,9 -0,8 860,1
20.22. Frie grundskoler og efterskoler ..................................... 2.857,1 26,5 2.883,6
20.29. Initiativer på grundskoleområdet ................................... 473,2 -13,5 459,7

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4 og 205) 6.867,1 -47,5 6.819,6
20.31. Erhvervsuddannelser ...................................................... 5.800,0 -49,0 5.751,0
20.32. Fodterapeutuddannelsen ................................................. 23,4 -2,6 20,8
20.34. Adgangsgivende kurser mv. .......................................... 0,7 1,0 1,7
20.35. Lokomotivføreruddannelsen .......................................... 7,5 -0,8 6,7
20.36. Fiskeriuddannelsen ......................................................... 3,7 - 3,7
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse (tekstanm. 200) ..................................................... 1.031,8 3,9 1.035,7

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4 og 205) .................... 11.634,8 48,6 11.683,4
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser .................................. 2.965,8 32,3 2.998,1
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser ................................ 7.473,4 -0,2 7.473,2
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser .......... 463,6 21,4 485,0
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20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale ud-
dannelser (tekstanm. 200) .............................................. 732,0 -4,9 727,1

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret
Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv.
(tekstanm. 4 og 205) ................................................................ 1.190,5 -193,5 997,0
20.51. Produktionsskoler ........................................................... -179,7 45,1 -134,6
20.52. Erhvervsgrunduddannelse .............................................. 37,3 3,0 40,3
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse .................................. 73,2 -12,6 60,6
20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200) ... 1.259,7 -229,0 1.030,7

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse
(tekstanm. 4 og 205) ................................................................ 3.082,2 90,2 3.172,4
20.71. Frie fagskoler ................................................................. 83,0 11,7 94,7
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ................... 945,7 29,4 975,1
20.74. Almene voksenuddannelser ........................................... 1.725,3 45,3 1.770,6
20.75. Enkeltfag mv. ................................................................. 62,5 - 62,5
20.76. Andre efter- og videreuddannelser ................................ 149,5 -7,5 142,0
20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddan-

nelser (tekstanm. 200) ................................................... 116,2 11,3 127,5

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 627,2 553,9 1.181,1
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddan-
 nelser .............................................................................. 173,7 -20,2 153,5
20.84. International virksomhed ............................................... 43,4 - 43,4
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling

og bygninger .................................................................. 33,7 658,8 692,5
20.87. Prøver og eksamen mv. ................................................. 69,0 -27,4 41,6
20.89. Forsøg og udvikling mv. ............................................... 307,4 -57,3 250,1

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... 1.470,6 1,6 1.472,2
20.92. Støtte til befordring ....................................................... 61,2 - 61,2
20.98. Forskellige støtteordninger ............................................ 1.409,4 1,6 1.411,0

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 713,6 -0,1 713,5
Udgift ......................................................................................... 914,0 -0,1 913,9
Indtægt ....................................................................................... 200,4 - 200,4

Specifikation af nettotal:

Administration mv. ................................................................. 0,1 -0,1 -
20.11. Centralstyrelsen .............................................................. 0,1 -0,1 -

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4 og 205) 17,0 - 17,0
20.31. Erhvervsuddannelser ...................................................... 17,0 - 17,0

Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret
Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse mv.
(tekstanm. 4 og 205) ................................................................ 505,6 - 505,6
20.51. Produktionsskoler ........................................................... 3,6 - 3,6
20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200) ... 502,0 - 502,0

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... 190,9 - 190,9
20.92. Støtte til befordring ....................................................... 93,4 - 93,4
20.93. Støtteordninger for voksne ............................................ 96,5 - 96,5
20.98. Forskellige støtteordninger ............................................ 1,0 - 1,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 84,4 - 84,4
Udgift ......................................................................................... 148,8 - 148,8
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Indtægt ....................................................................................... 64,4 - 64,4

Specifikation af nettotal:

Dagtilbud og grundskolen ...................................................... 76,8 - 76,8
20.21. Dagtilbud ........................................................................ 76,8 - 76,8

Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) 7,6 - 7,6
20.85. Ejendomsadministration ................................................. 5,4 - 5,4
20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling

og bygninger .................................................................. 2,2 - 2,2

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... - - -
Udgift ......................................................................................... - - -
Indtægt ....................................................................................... - - -

Specifikation af nettotal:

Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .................................... - - -
20.93. Støtteordninger for voksne ............................................ - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 30.744,5 497,6 31.242,1
Årets resultat ............................................................................. - - -
Forbrug af videreførsel ............................................................. 2,5 - 2,5
Aktivitet i alt ............................................................................. 30.747,0 497,6 31.244,6
 Udgift ..................................................................................... 38.062,5 642,6 38.705,1
 Indtægt ................................................................................... 7.315,5 145,0 7.460,5

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 1.321,0 -52,6 1.268,4
 Indtægt ................................................................................... 89,8 145,0 234,8
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 12,4 - 12,4
 Indtægt ................................................................................... 12,4 - 12,4
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 36.646,4 695,2 37.341,6
 Indtægt ................................................................................... 7.148,9 - 7.148,9
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 16,1 - 16,1
 Indtægt ................................................................................... 2,7 - 2,7
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 66,6 - 66,6
 Indtægt ................................................................................... 61,7 - 61,7
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Administration mv.

20.11. Centralstyrelsen

20.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 177,5 4,2 181,7
Indtægt ............................................................................... 8,4 - 8,4
Udgift ................................................................................. 185,9 4,2 190,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 6,2 4,2 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af reserve til minimumsnormeringer,
jf. akt. 99 af 23. marts 2020 ....................................... 0,3 0,5 -
Udvidelse af SØM i Børne- og Undervisningsmini-
steret, jf. akt. 274 af 27. august 2020 ......................... 3,6 7,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Administrationsudgifter i tilknytning til udmøntnin-
gen af tilskud til indsatser ifm. COVID-19, jf. akt.
221 af 18. juni 2020 .................................................... 0,3 0,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.01. Styrelsen for it og læring
vedrørende dagtilbudsstatistik og overhead til res-
sortoverførte medarbejdere .......................................... - -3,4 -
Overførsel til § 20.11.44. Dansk Center for Under-
visningsmiljø til forhøjelse af lønsumsloft ................. -1,0 - -
Overførsel til § 20.42.51. Sorø Akademis Skole
vedrørende ekstraordinært tilskud til rengøring samt
midler til vejledning .................................................... -0,2 -0,2 -
Overførsel af lønsum til meraktivitet på § 20.42.51.
Sorø Akademis Skole .................................................. -1,7 - -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af rammereduktion vedr. statens kon-

 sulentforbrug ................................................................ - -0,5 -
Konvertering af øvrig drift til lønsum til admini-
stration, jf. intern statslig overførsel fra § 20.89.01.
Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. ............................. 4,9 - -
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20.11.31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 311,1 -12,0 299,1
Indtægt ............................................................................... 2,8 - 2,8
Udgift ................................................................................. 313,9 -12,0 301,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 3,5 -12,0 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af reserve til minimumsnormeringer,
jf. akt. 99 af 23. marts 2020 ....................................... 0,2 0,3 -
Styrket indsats i PPR, jf. akt. 217 af 18. juni 2020 ... 1,5 1,8 -
Midler til alternativ afvikling af introduktionskurser
og brobygning i lyset af COVID-19, jf. akt. 69 af
10. december 2020 ....................................................... - -8,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Administration af hjælpepakke til efterskoler mv. i
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, jf. akt. 153
af 7. maj 2020 .............................................................. 0,5 0,7 -
Administrative udgifter ifm. udmøntningen af til-
skud til indsatser ifm. COVID-19, jf. akt. 221 af
18. juni 2020 ................................................................ 0,2 0,3 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel til § 19.11.06. Styrelsen for Videregåen-
de Uddannelser vedr. supplerende ressortaftale, jf.
BV 2.2.9 ....................................................................... -4,0 -5,1 -
Overførsel fra § 19.11.06. Styrelsen for Videregå-
ende Uddannelser vedr. supplerende ressortaftale,
jf. BV 2.2.9 .................................................................. 2,6 3,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 20.89.04. Satspuljeinitiativer vedr.
medieringsindsats i forbindelse med forebyggelse
og bekæmpelse af mobning samt løft af lønsum ....... 0,5 0,6 -
Overførsel fra § 20.38.13. Styrkelse af social- og
sundhedsuddannelserne til udvikling af undervis-
ningsmateriale og kampagne samt løft af lønsum ...... 0,7 1,0 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde mv. vedr. finansiering af ekspertgruppe for
ændring af karakterskala .............................................. - 0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af rammereduktion vedr. statens kon-

 sulentforbrug ................................................................ - -0,4 -
Konvertering af øvrig drift til lønsum til admini-
stration af udlodningsmidler ved intern statslig
overførsel fra § 07.18.03. Undervisningsministeriets
fond til undervisningsformål ....................................... 0,6 - -
Konvertering af øvrig drift til lønsum til admini-
stration, jf. intern statslig overførsel fra § 20.22.01.
Frie Grundskoler mv .................................................... 0,7 - -
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Overførsel til § 20.38.11 Bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser ang. to initiativer vedr. under-
visningsmiljø på EUD, jf. BV 3.3.2 ........................... - -2,0 -
Overførsel til § 20.89.01.59. ifm. udmøntningen af
FGU-midler til tre puljer, der skal udvikle FGU-
området, jf. BV 3.3.2. .................................................. - -3,4 -
Omdisponering fra § 20.11.31.10. Styrelsen for Un-
dervisning og Kvalitet ifm. pulje til understøttelse
af den kommunale ungeindsats til FGU, jf. BV

 3.3.2. ............................................................................. - -1,2 -

20.11.32. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 356,8 30,4 387,2
Indtægt ............................................................................... 44,7 5,0 49,7
Udgift ................................................................................. 401,5 35,4 436,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,3 35,4 5,0

2. Aktstykker  
Overførsel fra AUB til etablering af et fælles it-re-
gistreringsværktøj for registrering af frafald på SO-
SU-området, jf. akt. 14 af 12. november 2020 .......... - 5,0 5,0

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 19.35.21. It-opgaver mv. vedr. drift
af Optagelse.dk, jf. BV 2.2.9 ...................................... - 10,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 20.87.01. Prøver og eksamen mv.
vedrørende Rasch-analyser til de nationale test ......... - 1,8 -
Overførsel til § 20.29.07. It i folkeskolen til udvik-
ling af UNI-login ......................................................... - 2,5 -
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet vedrøren-
de dagtilbudsstatistik og overhead til ressortoverfør-
te medarbejdere ............................................................ - 3,4 -
Overførsel fra § 20.38.11. Bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser vedr. finansiering af KUU-por-

 tal .................................................................................. - 0,2 -
Overførsel fra § 20.29.11.40. Klare mål for folke-
skolen til ledelsesinformation (LIS) ............................ - 2,3 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og Udviklings-
arbejde mv. vedr. ny EMU, AER/CVT statistik og
AMU-prøver (analyse) ................................................. - 3,8 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs og Udviklingsar-
bejde mv vedr. systemunderstøttelse til certifikat-
kurser i AMU ............................................................... - 0,6 -
Overførsel fra § 20.89.01.29. Forsøg og udvikling
mv. ifm. projektet højere sikkerhed for børn ved
opr. i Unilogin ............................................................. - 0,5 -
Overførsel fra § 20.29.11.30. Ressourcecenter for
folkeskolen til uge-35 undersøgelsen .......................... - 0,2 -
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Overførsel fra § 20.29.11.40. Klare mål for folke-
skolen til forbedringer af nationale test ...................... - 1,5 -
Overførsel fra § 20.87.01.21. Folkeskolens prøver
ifm. nyt it-system til prøvefremstilling (DOPLO) ...... - 3,7 -
Overførsel af trepartsmidler fra § 20.72.06.45 til in-
tern VEU-evaluering jf. BV 2.2.9 ............................... 0,3 0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af rammereduktion vedr. statens kon-

 sulentforbrug ................................................................ - -0,4 -

20.11.43. Danmarks Evalueringsinstitut (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 32,0 6,6 38,6
Indtægt ............................................................................... 31,2 - 31,2
Udgift ................................................................................. 63,2 6,6 69,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 6,3 6,6 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel fra § 19.35.20. Tilskud til Danmarks
Evalueringsinstitut vedr. evaluering og akkredite-
ring af videregående uddannelser ................................ 5,6 6,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Forhøjelse af lønsum sfa. gebyrindtægter for udlæn-
dinge-, SU- og arbejdsmiljøvurderinger, jf. BV
2.6.5 .............................................................................. 0,7 0,7 -
Nedsættelse af øvrig drift sfa. gebyrindtægter for
udlændinge-, SU- og arbejdsmiljøvurderinger, jf.
BV 2.6.5 ....................................................................... - -0,7 -
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20.11.44. Dansk Center for Undervisningsmiljø (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 11,0 - 11,0
Indtægt ............................................................................... 3,1 - 3,1
Udgift ................................................................................. 14,1 - 14,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,0 - -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet til forhø-
jelse af lønsumsloft ...................................................... 1,0 - -

20.11.78. Budgetreguleringer vedrørende delloft for indkomstoverførsler

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,1 -0,1 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nedskrivning af bevilling vedr. obligatorisk pen-
sionsordning for statens voksenuddannelsesstøtte ...... - -0,1 -

20.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -3,0 3,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 20. Børne- og Undervisningsmini-
steriet vedr. kommunale og regionale bloktilskud i
2020, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 .............................. - -6,6 -
Overførsel vedr. den fortsatte implementering af
FGU-reformen, jf. akt. 115 af 21. december 2020 .... - -46,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. kon-
sulentforbrug § 20.11.79.89. ........................................ - 22,6 -
Udmøntning af negativ budgetregulering på under-
konto 83 ....................................................................... - - -
Udmøntning af negativ budgetregulering på under-
konto 10 ....................................................................... - - -
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Overførsel fra § 20.89.01 Forsøgs- og udviklingsar-
bejde mv. ifm. udmøntningen af negativ budgetre-
gulering vedr. specialpædagogisk støtte ..................... - 12,5 -
Overførsel fra § 20.98.31. Specialpædagogisk støtte
mv. ifm udmøntningen af negativ budgetregulering
vedr. specialpædagogisk støtte .................................... - 37,5 -
Nedskrivning af reserve til initiativer der medfører
kommunale merudgifter ............................................... - -5,3 -
Nedskrivning af bevilling på § 20.11.79.50. Reser-
ver og budgetregulering ifm. aftale om styrkede
gymnasiale uddannelser ............................................... - -11,1 -
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Dagtilbud og grundskolen

20.21. Dagtilbud

20.21.05. Reserve til minimumsnormeringer (tekstanm. 111 og 295) (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 500,0 -0,8 499,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,8 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af reserve til minimumsnormeringer,
jf. akt. 99 af 23. marts 2020 ....................................... - -0,8 -

20.22. Frie grundskoler og efterskoler

20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6.937,2 -30,7 6.906,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -30,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensation til SFO for reduceret forældrebeta-
ling som følge af COVID-19, jf. akt. 12 af 5. no-
vember 2020 ................................................................ - 1,9 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -32,6 -
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Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende frie grundskoler:

20.22.02. Specielle tilskud til elever i frie grundskoler

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 47,0 25,0 72,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 25,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Fripladspulje ifm. COVID-19, jf. akt. 153 af 7. maj

 2020 .............................................................................. - 25,0 -

20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.992,1 32,8 2.024,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 32,8 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 32,8 -

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud ...................................................................................... 6.337,3 -27,5 6.309,8
2. Bygningstilskud ................................................................................ 273,1 -0,4 272,7
4. Tilskud til kostafdelinger ................................................................. 15,9 -1,5 14,4
6. Tilskud til skolefritidsordninger ...................................................... 310,9 -3,2 307,7
Ændret aktivitet i alt ................................................................................ 6.937,2 -32,6 6.904,6
Kompensation til SFO som følge af COVID-19 .................................... 1,9 1,9
I alt ........................................................................................................... 6.937,2 -30,7 6.906,5

B. Aktiviteter
1. Driftstilskud, årselever .................................................................... 122.488 -59 122.429
2. Bygningstilskud, elever .................................................................. 122.488 -214 122.274
4. Tilskud til kostafdelinger, årselever ............................................... 312 -29 283
6. Tilskud til skolefritidsordninger, årselever .................................... 39.467 -406 39.061

C. Enhedsomkostninger
1. Driftstilskud, kr. pr. årselev ............................................................ 51.738 -199 51.539
2. Bygningstilskud, kr. pr. elev .......................................................... 2.230 0 2.230
4. Tilskud til kostafdelinger, kr. pr. årselev ....................................... 50.883 0 50.883
6. Tilskud til skolefritidsordninger, kr. pr. årselev ............................ 7.877 0 7.877
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Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende efterskoler:

20.22.12. Grundtilskud mv. til efterskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 146,7 -0,6 146,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,6 -

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Taxametertilskud ............................................................................  1.522,8 30,6 1553,4
1.1 Driftstakst 1........................................................................................  529,7 -32,1 497,6
1.2 Driftstakst 2........................................................................................  948,9 62,6 1011,5
1.3 Geografisk skoletilskud .....................................................................  44,3 0,0 44,3
2. Bygningstilskud ...............................................................................  187,8 3,4 191,2
2.1 Grundtilskud til bygningstilskud .......................................................  60,1 0,0 60,1
2.2 Bygningstaxameter .............................................................................  127,7 3,4 131,1
3. Tilskud til specialundervisning mv. ..............................................

228,4 0,0 228,4
4. Tilskud til inklusion......................................................................... 44,4 0,1 44,5
4.1 Specialundervisning ........................................................................... - - -
4.2 Inklusion ............................................................................................. 44,4 0,1 44,5
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper .................... 5,9 -1,2 4,7
6. Praktiklærer uddannelse ............................................................... 0,1 -0,1 0,0
7. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning ................. 2,7 0,0 2,7
I alt............................................................................................................ 1.992,1 32,8 2024,9

B. Aktivitet (antal årselever)
1. Taxametertilskud ............................................................................  29.187 726 29.913
1.1 Driftstakst 1........................................................................................  9.498 -575 8923
1.2 Driftstakst 2 ...................................................................................... 19.689 1.301 20.990
2. Bygningstilskud ................................................................................
2.2 Bygningstaxameter .............................................................................  29.137 776 29.913
3. Tilskud til specialundervisning mv. ...............................................  3.705 10 3.715
4. Tilskud til inklusion......................................................................... 2.124 7 2.131
4.1 Specialundervisning ........................................................................... - - -
4.2 Inklusion ............................................................................................. 2.124 7 2.131
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper .................... 411 -74 337

C. Enhedsomkostninger (1000 kr.)
1. Taxametertilskud ............................................................................
1.1 Driftstakst 1........................................................................................  55,8 0,0 55,8
1.2 Driftstakst 2........................................................................................ 48,2 - 48,2
2. Bygningstilskud ...............................................................................
2.2 Bygningstaxameter ............................................................................. 4,4 - 4,4
3. Tilskud til specialundervisning mv. ............................................... 61,6 -0,1 61,5
4. Tilskud til inklusion ....................................................................... 20,9 0,0 20,9
4.1 Specialundervisning ...........................................................................
4.2 Inklusion ............................................................................................. 20,9 0,0 20,9
5. Tillægstakster til særlige prioriterede elevgrupper ..................... 14,4 -0,4 13,9
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20.29. Initiativer på grundskoleområdet

20.29.07. It i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,5 -2,5 -
Indtægtsbevilling ............................................................... 2,5 - 2,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til udvikling af UNI-login ........................................... - -2,5 -

20.29.11. Fagligt løft af folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 156,3 -13,5 142,8
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -13,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for IT og Læ-
ring til ledelsesinformation .......................................... - -2,3 -
Overførsel fra § 20.89.01.12. Naturvidenskabsstra-
tegi sfa. aflyste initiativer på naturvidenskabsstrate-

 gien ............................................................................... - 1,5 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for IT og Læ-
ring til uge-35 undersøgelsen ...................................... - -0,2 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til forbedringer af nationale test .................................. - -1,5 -
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøg og udvikling mv.
til tillæg til inkluderende læringsmiljøer .................... - 0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af rammereduktion vedr. statens kon-

 sulentforbrug ................................................................ - -11,5 -

20.29.15. Sprogprøver mv. (tekstanm. 222) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 19,3 -17,1 2,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
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TB i alt .............................................................................. - -17,1 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 20. Børne- og Undervisningsmini-
steriet vedr. kommunale og regionale bloktilskud i
2020, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 .............................. - -17,1 -

20.29.18. Styrket indsats i PPR - udvikling og implementering af lettere behand-
lingstilbud (tekstanm. 9 og 254) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 19,6 19,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 19,6 -

2. Aktstykker  
Pulje til styrket indsats i PPR, jf. akt. 217 af 18. ju-
ni 2020 ......................................................................... - 19,6 -
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Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 4 og 205)

20.31. Erhvervsuddannelser

20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1, 120, 227 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 4.835,3 -166,3 4.669,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -166,3 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel sfa. justeret uddannelsesløft i henhold til
Aftale om Styrket opkvalificering, jf. lov nr. 1054
af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats mfl. ............................................... - 1,0 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 20.31.01 sfa. øget adgang til vok-
senlærlingeordningen i henhold til Aftale om Styr-
ket opkvalificering, jf. akt. 240 af 25. juni 2020 ....... - 4,4 -
Overførsel sfa. lempet voksenlærlingeordning i hen-
hold til Aftale om Ekstraordinært løft af ledige, jf.
akt. 254 af 25. juni 2020 ............................................. - 3,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Direkte opskrivning vedr. initiativer i aftale om
hjælpepakke til EUD og EGU af 18. juni 2020, jf.
akt. 311 af 24. september 2020 ................................... - 32,3 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -207,7 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende erhvervsuddannelser:
B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.) 4.835,3 -166,3 4.669,0
Merkantile uddannelser............................................................................. 545,1 -96,9 448,2
Tekniske uddannelser................................................................................ 4.245,0 -56,8 4.188,2
Realkompetencevurdering ......................................................................... 5,2 0,2 5,4
Vejledning mv........................................................................................... 0,6 0,0 0,6
Internationale aktiviteter ........................................................................... 0,4 0,0 0,4
Praktik på produktionsskoler .................................................................... 18,4 0,0 18,4
GVU .......................................................................................................... 9,6 -6,7 2,9
Adgangskurser ........................................................................................... 11,0 -6,1 4,9
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20.31.02. EUX (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 286,7 1,7 288,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,7 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 1,7 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende EUX:

20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 247,5 115,6 363,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 115,6 -

8. Direkte efterbevilling  

B. Aktivitet i alt (årselever) ................................................................... 49.555 -2.945 46.610
Merkantile uddannelser............................................................................. 8.109 -1.746 6.363
Tekniske uddannelser................................................................................ 41.096 -1.032 40.064
Realkompetencevurdering ......................................................................... 71 3 74
GVU .......................................................................................................... 110 -86 24
Adgangskurser ........................................................................................... 169 -84 85
Færdige elever på grundforløb ............................................................. 33.560 -5.240 28.320
Merkantilt grundforløb.............................................................................. 7.020 -1.800 5.220
Tekniske grundforløb................................................................................ 26.540 -3.440 23.100
Færdige elever på hovedforløb.............................................................. 23.340 1.209 24.549
Merkantile hovedforløb............................................................................. 6.310 -530 5.780
Tekniske hovedforløb ............................................................................... 17.030 1.739 18.769

C. Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Merkantile uddannelser............................................................................. 69,5 0,6 70,1
Tekniske uddannelser................................................................................ 105,5 0,1 105,6

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.) 286,7 1,7 288,4
Merkantil eux .......................................................................................... 201,0 7,4 208,4
Teknisk eux............................................................................................. 85,7 -5,7 80,0

B. Aktivitet i alt (årselever) .................................................................  3.657  76  3.733
Merkantil eux ..........................................................................................  2.666  158  2.824
Teknisk eux.............................................................................................  991  -82  909

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Merkantil eux .......................................................................................... 61,4 0,5 61,9
Teknisk eux............................................................................................. 70,9 0,5 71,4
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Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 115,6 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende skolepraktik:

20.32. Fodterapeutuddannelsen

20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 23,4 -2,6 20,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -2,6 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende fodterapeutuddannelsen:

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.)..................................................................... 247,5 115,6 363,1
Merkantile uddannelser........................................................................... 36,5 3,6 40,1
Tekniske uddannelser.............................................................................. 211,0 112,0 323,0
B. Aktivitet i alt (årselever) ................................................................. 3.721 1.625 5.346
Merkantile uddannelser........................................................................... 800 78 878
Tekniske uddannelser.............................................................................. 2.921 1.547 4.468
Elevtilgang i alt .................................................................................... 6.247 2.538 8.784
Merkantile uddannelser........................................................................... 1.326 106 1.432
Tekniske uddannelser.............................................................................. 4.921 2.432 7.352
C. Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Merkantile uddannelser........................................................................... 45,6 0,0 45,7
Tekniske uddannelser.............................................................................. 72,2 -0,1 72,3

B TB B+TB

Elevtilgang .................................................................................................. 171 -10 161
Tilskud i alt (mio. kr.)................................................................................ 23,4 -2,6 20,8
Aktivitet i alt (årselever) ........................................................................ 225 -32 193

Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)................................................................. 106,9 0,0 106,9
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20.34. Adgangsgivende kurser mv.

20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,7 1,0 1,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,0 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 1,0 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangsgivende kurser mv.:

20.35. Lokomotivføreruddannelsen

20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7,5 -0,8 6,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,8 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,8 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende lokomotivføreruddannelsen:

B TB B+TB

Elevtilgang .................................................................................................. 37 10 47
Tilskud i alt (mio. kr.)................................................................................ 0,7 1,0 1,7
Aktivitet i alt (årselever) ........................................................................ 6 16 22

Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)................................................................. 122,8 -19,1 103,7

B TB B+TB

Elevtilgang .................................................................................................. 158 -47 111
Tilskud i alt (mio. kr.)................................................................................ 7,5 -0,8 6,7
Aktivitet i alt (årselever) ........................................................................ 53 -8 45

Tilskud pr. årselev (tusinde kr.)................................................................. 152,0 0,0 152,0
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20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
200)

20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 217) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 500,1 -5,6 494,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -5,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Flytning af bevilling mellem underkonti vedr. ud-
møntning af et særtilskud til små erhvervsskoler, jf.
BV 3.3.2. ...................................................................... - - -

Anmærkningsteksten på § 20.38.02.60 Særtilskud til små erhvervsskoler justeres således, at
følgende tilføjes den eksisterende anmærkningstekst, jf. BV 3.3.2: Særtilskuddet videreføres i
2020 og udmøntes til små erhvervsskoler, der modtager udkantstilskud, og som havde under 450
årselever i 2018.

20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 108,6 3,5 112,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,5 -

2. Aktstykker  
Styrkelse af digitale kompetencer i regi af Videns-
center for Digital Handel, jf. akt. 139 af 24. april

 2020 .............................................................................. - 2,0 -
Bidrag til Danmarks værtsskab for EuroSkills 2024,
jf. akt. 289 af 11. september 2020 .............................. - - -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for IT og Læ-
ring if. med KUU-portal .............................................. - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af rammereduktion vedr. statens kon-

 sulentforbrug ................................................................ - -0,3 -
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Overførsel fra §20.11.31 Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet ang. to initiativer vedr. undervisnings-
miljø på EUD, jf. BV 3.3.2 ......................................... - 2,0 -

20.38.13. Styrkelse af social- og sundhedsuddannelserne (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 14,6 -1,0 13,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
nings og Kvalitet vedr. udvikling af undervisnings-
materiale og kampagner .............................................. - -1,0 -

20.38.16. Tilskud til ekstraordinære tiltag for lærlinge og virksomheder (tekstanm.
260, 261 og 262) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 140,0 140,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - 140,0 140,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 140,0 140,0

2. Aktstykker  
Udmøntning af trepartsaftale om AUB, jf. akt. 14
af 12. november 2020 .................................................. - 140,0 140,0
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20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 221,3 7,0 228,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 7,0 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 7,0 -

Centrale aktivitetsoplysninger:
B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Tilskud til kost og logi ....................................................................... 70,5 -0,7 69,8
1.1 Kost og logi ........................................................................................ 50,9 0,2 51,1
1.2 Tilskud til elevbetaling....................................................................... 19,6 -0,9 18,7
2. Taxametertilskud til fællesudgifter .................................................. 75,5 4,9 80,4
2.1 Fællesudgiftstilskud........................................................................... 75,5 4,9 80,4
2.2 Forplejning og tilsyn .......................................................................... - - -
2.3 Tilskud til elevbetaling....................................................................... - - -
3. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud ................................... 75,3 2,8 78,1
3.1 Bygningstilskud .................................................................................. 75,3 2,8 78,1
3.2 Bygningstilskud (Landbrugsudd.) ...................................................... - - -
I alt............................................................................................................ 221,3 7,0 228,3

B. Aktivitet (antal årselever)
1. Tilskud til kost og logi .......................................................................
1.1 Kost og logi ........................................................................................ 5.548 27 5.575
1.2 Tilskud til elevbetaling....................................................................... 906 -45 861
2. Taxametertilskud til fællesudgifter ..................................................
2.1 Fællesudgiftstilskud........................................................................... 5.548 357 5.905
2.2 Forplejning og tilsyn .......................................................................... - -
2.3 Tilskud til elevbetaling....................................................................... - -
3. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud ...................................
3.1 Bygningstilskud .................................................................................. 5.825 80 5.905
3.2 Bygningstilskud (Landbrugsudd.) ...................................................... - - -

C. Enhedsomkostninger (tusind kr.)
1. Tilskud til kost og logi .......................................................................
1.1 Kost og logi ........................................................................................ 9,2 0 9,2
1.2 Tilskud til elevbetaling....................................................................... 21,6 0,1 21,7
2. Taxametertilskud til fællesudgifter ..................................................
2.1 Fællesudgiftstilskud........................................................................... 13,6 0 13,6
2.2 Forplejning og tilsyn .......................................................................... - - -
2.3 Tilskud til elevbetaling....................................................................... - - -
3. Aktivitetsbestemt bygningstaxametertilskud ...................................
3.1 Bygningstilskud .................................................................................. 12,9 0,3 13,2
3.2 Bygningstilskud (Landbrugsudd.) ...................................................... - - -



§ 20.4. 523

Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 4 og 205)

20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser

20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.963,8 32,3 2.996,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 32,3 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 32,3 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende erhvervsgymnasiale uddannelser:

20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser

20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1, 120 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7.274,0 -22,9 7.251,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -22,9 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -22,9 -

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.) ............................................................. 2.963,8 32,3 2.996,1
Hhx ................................................................................................... 1.810,1 9,6 1.819,7
Htx .................................................................................................... 1.153,8 22,7 1.176,5

B. Aktiviteter i alt (årselever) ...................................................... 41.473 286 41.759
Hhx ................................................................................................... 27.593 74 27.667
Htx .................................................................................................... 13.880 212 14.092
Færdige elever i alt........................................................................ 13.013 525 13.538
Hhx ................................................................................................... 8.627 209 8.836
Htx .................................................................................................... 4.386 316 4.702

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Hhx ................................................................................................... 65,6 0,2 65,8
Htx .................................................................................................... 83,1 0,4 83,5
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Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende almengymnasiale uddannelser:

* Pre-IB indgår i aktiviteten for stx

20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 110,1 18,4 128,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 18,4 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 18,4 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende gymnasiale suppleringskurser:

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.)................................................... 7.274,0 -22,9 7.251,1
Stx* ........................................................................................ 5.701,7 10,0 5.711,7
IB ........................................................................................... 101,7 3,4 105,1
4-årig stx................................................................................ 28,1 0,2 28,3
2-årig og 3-årig hf................................................................. 1.415,5 -29,4 1.386,1
Studenterkursus ..................................................................... 27,0 -7,0 20,0

B. Aktiviteter i alt (Årselever) .......................................... 96.589 89 96.678
Stx* ........................................................................................ 77.806 336 78.142
IB ........................................................................................... 1.304 70 1.374
4-årig stx................................................................................ 475 4 479
2-årig og 3-årig hf................................................................. 16.756 -255 16.501
Studenterkursus ..................................................................... 248 -67 181
Færdige elever i alt ............................................................. 32.687 -916 31.771
Stx .......................................................................................... 24.801 -444 24.357
IB ........................................................................................... 615 -10 605
4-årig stx................................................................................ 114 -2 112
2-årig og 3-årig hf................................................................. 7.067 -440 6.627
Studenterkursus ..................................................................... 90 -20 70

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Stx* ........................................................................................ 73,3 -0,2 73,1
IB ........................................................................................... 78,0 -1,5 76,5
4-årig stx................................................................................ 59,2 -0,2 59,0
2-årig og 3-årig hf................................................................. 84,5 -0,5 84,0
Studenterkursus ..................................................................... 108,9 1,3 110,2

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ..................................................................... 102,4 18,0 120,4
2. Fagpakke hhx ........................................................................................ 0 0 0
3. Fagpakke GIF ....................................................................................... 7,7 0,4 8,1
I alt ............................................................................................................ 110,1 18,4 128,5
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B . Aktivitet (antal STÅ/årskursister)

20.42.12. Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser (tekstanm.
1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,7 1,9 17,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,9 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 1,9 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende gymnasiale suppleringskurser:

20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1, 117 og 236) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 45,4 2,4 47,8
Indtægt ............................................................................... 9,7 - 9,7
Udgift ................................................................................. 55,1 2,4 57,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,9 2,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 20.11.01. Departementet vedrøren-
de ekstraordinært tilskud til rengøring samt midler
til vejledning ................................................................ 0,2 0,2 -

1. Enkeltfaglige tilbud GSK ..................................................................... 1.063 205 1.268
2. Fagpakke hhx ........................................................................................ 0 0 0
3. Fagpakke GIF ....................................................................................... 119 7 126
4. Administrationstakst, GSK ................................................................... 1.234 219 1.453
5. Administrationstakst, fagpakke ............................................................ 119 7 126

C. Enhedsomkostninger pr. STÅ/årskursist (tusinde kr.)
1. Enkeltfaglige tilbud GSK ..................................................................... 96,3 -1,3 95,0
2. Fagpakke hhx ........................................................................................ 0 0 0
3. Fagpakke GIF ....................................................................................... 64,7 -0,4 64,3

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.)
Enkeltfaglige tilbud GSK .......................................................................... 15,7 1,9 17,6

B. Aktivitet i alt (antal årskursister/STÅ)
Enkeltfaglige tilbud GSK .......................................................................... 170 25 195

C. Enhedsomkostninger pr. årselev (tusinde kr.)
Enkeltfaglige tilbud GSK .......................................................................... 92,4 -1,9 90,5
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Overførsel af lønsum fra § 20.11.01. Departementet
til meraktivitet på Sorø Akademis Skole .................... 1,7 - -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb m.v. .................................... - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 2,3 -

Bevillingen er forhøjet med 2,5 mio. kr. og lønsummen med 1,9 mio. kr., jf. nedenstående.

10. Almindelig virksomhed
Bevillingen er forhøjet med 2,3 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf. tabellen nedenfor.

Endvidere er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. vedrørende ekstraordinært tilskud til rengøring
og vejledning som følge af COVID-19.

Lønsumsbevillingen på kontoen er tilført 1,7 mio. kr. som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 samt 0,2 mio. kr. vedrørende ekstraordinært tilskud til rengøring og vej-
ledning.

20.42.52. Vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7,2 - 7,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Optagelse af BV 2.10.2. til at afholde merudgifter
som følge af merindtægter, jf, BV 3.3.2 .................... - - -

Aktivitet Bevilling

FL 2020 TB 2020 Ændring Takster Regulering

Gymnasiet 555 579 24 70.808 1,7
Kostelever 135 139 4 37.637 0,1
Kostelever u/18 62 91 29 16.464 0,5

I alt 2,3

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.10.2. Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i 2020.
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20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser

20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1, 120 og 230)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 419,5 21,6 441,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 21,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 21,6 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende private gymnasier mv.:

* Pre-IB indgår i aktiviteten for stx

B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.)................................................... 419,5 21,6 441,1
Stx* ........................................................................................ 243,2 -0,2 243,0
IB ........................................................................................... 16,2 6,0 22,2
4-årig stx................................................................................ - - -
2-årig og 3-årig hf................................................................. 45,5 15,1 60,6
Studenterkursus ..................................................................... 73,9 0,7 74,6
Enkeltfag ................................................................................ 40,7 -0,0 40,7

B. Aktiviteter i alt (Årselever) .......................................... 5.667 309 5.976
Stx* ........................................................................................ 3.652 16 3.668
IB ........................................................................................... 184 88 272
4-årig stx................................................................................ 0 0 0
2-årig og 3-årig hf................................................................. 603 203 806
Studenterkursus ..................................................................... 751 2 753
Enkeltfag .............................................................................. 477 0 477
Færdige elever i alt ............................................................. 1.818 100 1.918
Stx .......................................................................................... 1.212 -22 1.190
7IB ......................................................................................... 87 33 120
4-årig stx................................................................................ 0 0 0
2-årig og 3-årig hf................................................................. 248 68 316
Studenterkursus ..................................................................... 271 21 292

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Stx* ........................................................................................ 114,9 5,4 120,3
IB ........................................................................................... 88,0 -6,4 81,7
2-årig og 3-årig hf................................................................. 75,5 -0,3 75,2
Studenterkursus ..................................................................... 98,4 0,6 99,0
Enkeltfag .............................................................................. 85,3 -0,0 85,3
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20.43.02. Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekst-
anm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 44,1 -0,2 43,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,2 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende kostafdelinger:

* Tilskud pr. svært handicappede er gennemsnitsudgiften pr. elev. Der er ikke tale om en egentlig takst, da institutionernes
faktiske udgifter refunderes.

20.48. Tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelser (tekst-
anm. 200)

20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymna-
siale uddannelser (tekstanm. 217) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 568,4 -3,9 564,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,9 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -3,9 -

B TB B+TB

A. Hovedformål (mio. kr.)..................................................
1. Tilskud til kostafdelinger.................................................. 26,3 0,0 26,3
2. Opholdsstøtte til kostelever .............................................. 7,3 0,0 7,3
3. Tilskud til henviste elever ................................................ 4,2 -0,1 4,1
4. Svært handicappede .......................................................... 6,3 -0,1 6,2
I alt........................................................................................ 44,1 -0,2 43,9
    
B. Aktiviteter i alt (elever) ................................................ 1.838 11 1.849
1. Tilskud til kostafdelinger.................................................. 742 0 742
2. Opholdsstøtte til kostelever .............................................. 438 0 438
3. Tilskud til henviste elever ................................................ 243 6 249
4. Svært handicappede .......................................................... 415 5 420
    
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Tilskud til kostafdelinger.................................................. 35,4 0,0 35,5
2. Opholdsstøtte til kostelever .............................................. 16,7 0,1 16,7
3. Tilskud til henviste elever ................................................ 17,3 -0,8 16,5
4. Svært handicappede .......................................................... 15,2 -0,4 14,8
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20.48.11. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 63,7 -1,7 62,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,7 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 20. Børne- og Undervisningsmini-
steriet vedr. kommunale og regionale bloktilskud i
2020, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 .............................. - -1,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
1 mio. kr. af den afsatte bevilling kan anvendes til
en ansøgningspulje om styrkelse af fremmesprog på
almene gymnasier, jf. BV 3.3.2. ................................. - - -

20.48.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddan-
nelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 36,3 0,7 37,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,7 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 0,7 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende kostafdelinger:
B TB B+TB

A. Tilskud i alt (mio. kr.)................................................... 36,3 0,7 37.0
1. Tilskud til kostelever ........................................................ 28,5 0,8 29,3
2. Tilskud til kostelever u. 18 år .......................................... 7,8 -0,1 7,7
 
B. Aktiviteter i alt (årselever) ..........................................
1. Kostelever.......................................................................... 734 18 752
2. Kostelever u. 18 år ........................................................... 378 -5 373
 
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Kostelever.......................................................................... 39,0 -0,1 38,9
2. Kostelever u. 18 år ........................................................... 20,6 -0,0 20,6
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Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddan-
nelse og Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 4 og 205)

20.51. Produktionsskoler

20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 13,1 45,1 58,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 45,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 45,1 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende produktionsskoler:
B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt .............................................................................. 11,3 17,5 28,8
1.1. Ikke-aktiverede ................................................................................... 10,2 9,8 20,0
1.2. Deltagere i kombinationsforløb ......................................................... 0,1 -0,1 0,0
1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. 0,5 5,3 5,8
1.4 Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ 0,3 -0,3 0,0
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. 0,2 2,8 3,0
1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ - - -
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... - - -
2. Bygningstilskud i alt ........................................................................ 1,8 1,0 2,8
3. Igangsættelsestilskud til udslusning............................................... - - -
4. Udbetalt driftstilskud i 2020 vedr. 2019 ....................................... - 26,6 26,6
I alt ............................................................................................................. 13,1 45,1 58,2

B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ................................................................................... 117 46 163
1.2. Deltagere i kombinationsforløb ......................................................... 1 -1 0
1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. 53 577 630
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ 16 -16 0
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. 10 172 182
1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ - - -
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... - - -
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)............................................ 233 131 364

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ................................................................................... 87,6 35,4 122,9
1.2. Deltagere i kombinationsforløb ......................................................... 100,2 - -
1.3. Udslusningstilskud ............................................................................. 9,5 -0,3 9,2
1.4. Vejledningstilskud (påbegyndte egu) ................................................ 18,2 - -
1.5. Vejledningstilskud (gennemførte egu) .............................................. 20,7 -4,2 16,5
1.6. Tillægstakst, merkantile grundforløb ................................................ - - -
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse .......................................................... - - -
2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)............................................ 7,7 -0,1 7,6
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20.52. Erhvervsgrunduddannelse

20.52.03. Egu-bonus (tekstanm. 266) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 22,7 3,0 25,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Oprettelse af ny underkonto sfa. etablering af EGU-
løntilskud, jf. akt. 87 af 10. december 2020. ............. - 3,0 -

20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse

20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1, 120 og 227) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 73,2 -12,6 60,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -12,6 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -12,6 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende kombineret ungdomsuddannelse:
B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
Driftstilskud i alt .............................................................................. 73,2 -12,6 60,6

B. Aktivitet (årselever)
Aktivitet i alt..................................................................................... 706 -122 584

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Driftstilskud ...................................................................................... 103,7 0,0 103,7
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20.55. Forberedende grunduddannelse mv. (tekstanm. 200)

20.55.01. Forberedende grunduddannelse (tekstanm. 1, 120 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.382,8 -344,4 1.038,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -344,4 -

2. Aktstykker  
Omdisponering af mindreudgifter fra udslusningstil-
skud til særtilskud på FGU, jf. akt. 222 af 18. juni

 2020 .............................................................................. - -58,9 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -285,5 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende forberedende grunduddannelse:

Som følge af FGU-aftalekredsens godkendelse af håndteringen af forventede mindreudgifter
til udslusningstilskud på § 20.55.01. Forberedende grunduddannelse er aktiviteten vedrørende
udslusning blevet nedskrevet med 3.731 årselever og bevillingen hertil nedskrevet med 58,9 mio.
kr., jf. akt. 222 af 18. juni 2020. Øvrig nedjustering af udslusning vedrører nedjustering med afsæt
i forventede aktivitet.

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt .............................................................................. 1.382,8 -344,4 1.038,4
1.1. Ordinære forløb.................................................................................. 1.234,1 -247,0 987,1
1.2. Udslusning .......................................................................................... 117,8 -82,3 35,5
1.3. Afsøgningsforløb ................................................................................ 20,4 -16,8 3,6
1.4 Kombinationsforløb ........................................................................... 5,3 -2,7 2,6
1.5. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU-forløb)................................... 5,3 4,3 9,6
I alt ............................................................................................................. 1.382,8 -344,0 1.038,4

B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1. Ordinære forløb.................................................................................. 14.787 -2.959 11.827
1.2. Udslusning .......................................................................................... 7.463 -5.216 2.247
1.3. Afsøgningsforløb ................................................................................ 225 -185 40
1.4. Kombinationsforløb ........................................................................... 127 -66 62
1.5. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU-forløb)................................... 335 274 609

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1. Ordinære forløb.................................................................................. 83,5 0,0 83,5
1.2. Udslusning .......................................................................................... 15,8 0,0 15,8
1.3. Afsøgningsforløb ................................................................................ 90,7 -0,3 90,4
1.4. Kombinationsforløb ........................................................................... 41,4 0,7 42,1
1.5. Vejledningstilskud (påbegyndte EGU-forløb)................................... 15,7 0,1 15,8
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20.55.02. Grundtilskud ved forberedende grunduddannelse (tekstanm. 217) (Re-
servationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 217,1 -7,2 209,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -7,2 -

2. Aktstykker  
Overførsel vedr. den fortsatte implementering af
FGU-reformen, jf. akt. 115 af 21. december 2020 .... - -7,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

20.55.10. Implementering mv. af forberedende grunduddannelse (tekstanm. 144)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 137,5 122,6 260,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 122,6 -

2. Aktstykker  
Omdisponering af mindreudgifter fra udslusningstil-
skud til særtilskud på FGU, jf. akt. 222 af 18. juni

 2020 .............................................................................. - 57,2 -
Overførsel vedr. den fortsatte implementering af
FGU-reformen, jf. akt. 115 af 21. december 2020 .... - 60,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Omdisponering fra § 20.11.31.10. Styrelsen for Un-
dervisning og Kvalitet ifm. pulje til understøttelse
af den kommunale ungeindsats til FGU, jf. BV

 3.3.2. ............................................................................. - 1,2 -
Omdisponering fra § 20.89.01.22. Vejledningsakti-
viteter mv. vedr. pulje til understøttelse af den
kommunale ungeindsats til FGU, jf. BV 3.3.2. .......... - 3,6 -

Som følge af FGU-aftalekredsens godkendelse af håndteringen af forventede mindreudgifter
til udslusningstilskud på § 20.55.01. Forberedende grunduddannelse på 58,9 mio. kr., jf. akt. 222
af 18. juni 2020, er bevillingen blevet opskrevet med 57,2 mio. kr. til særtilskud til institutioner
for forberedende grunduddannelse. Beløbet afviger fra summen af nedskrivningen på § 20.55.01.
Forberedende grunduddannelse, da de 57,2 mio. kr. er inklusiv modregningen af merudgifter til
udslusningstilskud for produktionsskoler på § 20.51.11 på 1,7 mio. kr.
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Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 4 og
205)

20.71. Frie fagskoler

20.71.11. Frie fagskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 87,1 6,7 93,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 6,7 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændring i aktivitet
jævnfør tekstanmærkning 1 ......................................... - 6,7 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende frie fagskoler:
B TB B+TB

A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt ..........................................................................................  20,7 1,6 22,3
1.1 Basistakst, alle elever..................................................................................... 13,4 0,6 14,0
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 6,8 0,6 7,4
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.................................... 0,1 -0,1 0,0
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 0,5 0,4 0,9
2. Supplerende tilskud i alt ............................................................................. 17,7 0,8 18,5
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 12,2 1,3 13,5
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 5,5 -0,5 5,0
3. Bygningstilskud ............................................................................................ 5,7 0,2 5,9
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud ................................................................... 1,0 0 1,0
3.2 Bygningstaxameter ......................................................................................... 4,7 0,2 4,9
4. Tilskud til specialundervisning mv. ........................................................... 20,0 0,0 20,0
5. Tilskud til inklusion ..................................................................................... 11,5 2,3 13,8
5.1 Tilskud til specialundervisning...................................................................... - - -
5.2 Tilskud til inklusion ....................................................................................... 11,5 2,3 13,8
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 5,6 1,4 7,0
7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 5,9 0,4 6,3
I alt........................................................................................................................ 87,1 6,7 93,8

B. Aktiviteter (årselever)
1. Driftstilskud i alt ..........................................................................................
1.1 Basistakst, alle elever..................................................................................... 578 27 605
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 554 51 605
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning.................................... 2 -2 0
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 49 39 88
2. Supplerende tilskud i alt .............................................................................
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 390 41 431
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 182 -15 167
3. Bygningstilskud ............................................................................................
3.2 Bygningstaxameter ......................................................................................... 578 27 605
4. Tilskud til specialundervisning mv. ........................................................... 220 -97 123
5. Tilskud til inklusion ..................................................................................... 191 37 228
5.1 Tilskud til specialundervisning...................................................................... - - ”-
5.2 Tilskud til inklusion ....................................................................................... 191 37 228
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 264 32 296
7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 370 24 394
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20.71.21. Grundtilskud til frie fagskoler (tekstanm. 217) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 8,0 5,0 13,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Fripladstilskud ifm. COVID-19, jf. akt. 153 af 7.
maj 2020 ...................................................................... - 5,0 -

20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 1, 120, 168, 171, 213, 230 og
245) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 797,7 34,8 832,5
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 34,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til AMU-kursister med en videregående ud-
dannelse, som deltager på et AMU-certifikatkursus,
jf. akt. 254 af den 25. juni 2020 ................................. - 3,8 -
AMU-hjælpepakke, jf. akt. 86 af 10 december 2020 . - 189,0 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -158,0 -

C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Driftstilskud i alt ..........................................................................................
1.1 Basistakst, alle elever.....................................................................................  23,2 0,0 23,2
1.2 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 2 uger af et kursus............. 12,3 -0,1 12,2
1.3 Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning....................................  36,9 0,5 37,4
1.4 Præmie for optag på erhvervsuddannelse ..................................................... 10,2 0,2 10,4
2. Supplerende tilskud .....................................................................................
2.1 Supp. takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus........... 31,3 0,1 31,4
2.2 Supp. takst, elever i 10. klasse...................................................................... 30,2 0,0 30,2
3. Bygningstilskud ............................................................................................
3.2 Bygningstaxameter ......................................................................................... 8,1 0,0 8,1
4. Tilskud til specialundervisning mv. ........................................................... 90,9 71,7 162,6
5. Tilskud til inklusion ..................................................................................... 60,2 0,1 60,3
5.1 Tilskud til specialundervisning...................................................................... - - -
5.2 Tilskud til inklusion ....................................................................................... 60,2 0,1 60,3
6. Tillægstakster, særligt prioriterede elevgrupper.......................................... 21,2 2,4 23,6
7. Elevstøtte for elever under 18 år.................................................................. 16,0 0,0 16,0
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Centrale aktivitetsoplysninger

20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 1, 120, 168,
171, 213 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2,3 - 2,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - - -

Centrale aktivitetsoplysninger

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
10. Undervisningstilskud ............................................................................................ 533,2 -102,9 430,3
20. Fællesudgiftstilskud .............................................................................................. 175,7 -34,2 141,5
30. Bygningstilskud .................................................................................................... 88,8 - 17,1 71,7
40. Tilskud i forbindelse med COVID-19 0 189,0 189,0
I alt .......................................................................................................................... 797,7 34,8 832,5

B. Aktivitet (årselever)
It-fag ........................................................................................................................
Sprogfag ...................................................................................................................
Almene fag ..............................................................................................................
Organisatoriske fag ..................................................................................................
Teknisk-faglige og merk. fag ..................................................................................
Individuel kompetencevurd. .....................................................................................
SOSU- og pædagogiske fag ....................................................................................
EUD+ .......................................................................................................................
I alt ..........................................................................................................................

71 -16 55
0 - -

27 -6 21
413 -91 322

4.211 -902 3.309
16 -4 12

675 -149 526
22 -5 17

5.435 -1.172 4.263

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ............................................................................................ 1,7 0,1 1,8
2. Fællesudgiftstilskud .............................................................................................. 0,1 0,0 0,1
3. Bygningstilskud .................................................................................................... 0,4 0,0 0,4
4. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... 0,1 -0,1 0,0
I alt .......................................................................................................................... 2,3 0,0 2,3

B. Aktivitet (årselever)
EUD enkeltfag .........................................................................................................
Deltidsuddannelser ..................................................................................................
SOSU .......................................................................................................................
PAU .........................................................................................................................
Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling ...................................................
I alt ..........................................................................................................................

32 -2 30
11 -2 9
1 0 1
0 0 0

15 2 17
59 -2 57
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20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20,0 -0,3 19,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til §20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til finansiering af intern VEU-evaluering ................... - -0,3 -

20.72.11. Integrationsgrunduddannelse (tekstanm. 1, 120, 188 og 217) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,5 -5,2 7,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -5,2 -

Centrale aktivitetsoplysninger:
B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud .......................................................................... 8,9 -3,5 5,4
2. Fællesudgiftstilskud. .......................................................................... 2,1 -1,1 1,0
3. Bygningstilskud .................................................................................. 1,5 -0,6 0,9
Tilskud i alt.............................................................................................. 12,5 -5,2 7,3

B. Aktivitet (årselever)
AMU ................................................................................................... 83 -32 51
FVU .................................................................................................... 7 -7 0
avu ...................................................................................................... 1 -1 0
Hf-enkeltfag ....................................................................................... 0 0 0
I alt..................................................................................................... 91 -39 52
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20.72.42. Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm.
206 og 217) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,8 0,1 1,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklings-
arbejde for at dække underskud forårsaget af afrun-
ding, jf. BV 3.3.2. ........................................................ - 0,1 -

20.74. Almene voksenuddannelser

20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 213 og 230) (Selvej-
ebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.699,8 45,3 1.745,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 45,3 -

1. Ny lovgivning  
Overførsel vedr. meraktivitet på FVU som følge af
ændring af lov om forberedende voksenundervis-
ning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lov
nr. 1054 af 30. juni 2020 ............................................ - 6,0 -
Overførsel vedr. mindreaktivitet på FVU sfa. af-
skaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelser
for udlændinge, jf. lov nr. 971 af 26. juni 2020 ........ - -31,8 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning 1 ....................................................... - 71,1 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende almene voksenuddannelser:
B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 868,2 -39,5 828,7
2. Avu ....................................................................................................................... 390,9 91,2 482,1
3. FVU ...................................................................................................................... 316,5 12,7 329,2
4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 108,5 6,7 115,2
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... 15,7 0,0 15,7
6. Mindreaktivitet på FVU sfa. afskaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelser

for udlændinge...................................................................................................... - -31,8 -31,8
7. Meraktivitet på FVU sfa. udvidet adgang til FVU-Engelsk og FVU-Digital.... - 6,0 6,0
I alt .......................................................................................................................... 1.699,8 45,3 1.745,1
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20.75. Enkeltfag mv.

20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1, 171 og 230) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,6 0,1 0,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - 0,1 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende hhx- og htx-enkeltfag:

20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 61,9 -0,1 61,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -0,1 -

B. Antal årselever
1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 11.449 -544 10.905
2. Avu ....................................................................................................................... 3.833 1.582 5.415
3. FVU ...................................................................................................................... 3.226 -222 3.004
4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 358 46 404
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... - - -
I alt .......................................................................................................................... 18.866 862 19.728

C. Gennemsnitsomkostninger (tusinde kr.)
1. Hf og stx-enkeltfag............................................................................................... 78,9 -0,8 78,1
2. Avu ....................................................................................................................... 77,4 0,1 77,5
3. FVU ...................................................................................................................... 96,4 1,5 97,9
4. Ordblindeundervisning ......................................................................................... 283,0 -10,4 272,6
5. Tilbagebetaling af deltagerbetaling...................................................................... - - -

B TB FL+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
Hhx- og htx-enkeltfag ........................................ 0,6 0,1 0,7
7B. Aktivitet
Hhx- og htx-enkeltfag ......................................... 38 3 41
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Hhx- og htx-enkeltfag ........................................ 16,4 0,7 17,1
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Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende adgangskurser:

20.76. Andre efter- og videreuddannelser

20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 149,5 -7,5 142,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -7,5 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -7,5 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende pædagogikum:

B TB FL+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
Adgangskurser .................................................... 61,9 -0,1 61,8
B. Aktivitet
Adgangskurser ..................................................... 893 -3 890
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Adgangskurser ..................................................... 65,6 3,8 69,4

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ny pædagogikumordning................................................................ 149,5 -7,5 142,0
1.a. Pædagogikum ..................................................................................... 134,4 -5,9 128,5
1.b. Tilskud til kursusudbydere ................................................................ 15,1 -1,6 13,5

B. Aktivitet (antal årskandidater/STÅ)
1. Ny pædagogikumordning................................................................
1.a. Pædagogikum ..................................................................................... 463 -20 443
1.b. Kurser i teoretisk pæd ....................................................................... 165 -17 148

C. Tilskud pr. årskandidat (tusinde kr.)
1. Ny pædagogikumordning................................................................
1.a. Pædagogikum ..................................................................................... 290,4 -0,3 290,1
1.b. Tilskud til kursusudbydere ................................................................ 91,3 -0,2 91,1



§ 20.78. 541

20.78. Tilskud mv. til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm.
200)

20.78.02. Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser (tekstanm. 217)
 (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 116,2 -1,2 115,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -1,2 -

20.78.03. Tilskud til voksenuddannelsescentre med økonomisk udfordrede afdelin-
ger (tekstanm. 235) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 12,5 12,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 12,5 -

2. Aktstykker  
Indbudgettering af pulje til lukningstruede VUC-af-
delinger, jf. akt. 95 af 27. februar 2020 ..................... - 12,5 -

10. Tilskud til voksenuddannelsescentre med økonomisk udfordrede afdelinger
Kontoen er ny og oprettet med 12,5 mio. kr. årligt i 2020-2023 som følge af Aftale mellem

regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
for 2020 af december 2019. Jf. akt. 95 af 27. februar 2020 optages bevillingen i 2020 på lov om
tillægsbevilling for 2020 med det formål at yde tilskud til voksenuddannelsescentre (VUC), som
opretholder økonomisk udfordrede afdelinger med udbud af almen voksenuddannelse og/eller
hf-enkeltfag.

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.
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Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)

20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser

20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.
1) (Selvejebev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 173,7 -20,2 153,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -20,2 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændret aktivitet, jf.
tekstanmærkning nr. 1 ................................................. - -20,2 -

Centrale aktivitetsoplysninger:
B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
Introduktionskurser ................................................................................. 85,4 -15,6 69,8
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................ 37,5 0,4 37,9
Brobygning til tekniske EUD................................................................. 50,8 -5,0 45,8
Tilskud i alt .......................................................................................... 173,7 -20,2 153,5

B. Aktivitet i alt (årselever) .................................................................  2.873 -341  2.532
Introduktionskurser .................................................................................  1.531 -278  1.253
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................  658 6  664
Brobygning til tekniske EUD.................................................................  684 -69  615

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Introduktionskurser ................................................................................. 55,8 -0,1 55,7
Brobygning til merkantile EUD og gymnasiale uddannelser................ 57,0 0,1 57,1
Brobygning til tekniske EUD................................................................. 74,3 0,2 74,5
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20.85. Ejendomsadministration

20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner (tekstanm.
201 og 202) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,4 - 5,4
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Afholdelse af udgifter til udlagt husleje for HF &
VUC Fyn, jf. BV 3.3.2. ............................................... - - -

10. Almindelig virksomhed
Der kan afholdes udgifter til husleje for HF & VUC Fyn, hvis udlejer har sendt opkrævning

til ministeriet i stedet for til HF & VUC Fyn for det lejemål, institutionen har til huse i, mod at
det udlagte beløb efterfølgende opkræves hos institutionen, jf. BV 3.3.2.
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20.86. Tværgående bevillinger til lån, institutionsudvikling og bygninger

20.86.08. Tilskud i forbindelse med COVID-19
Beløbet på 59,2 mio. kr. i henhold til akt. 221 af 18. juni 2020 er oprindeligt optaget på

underkonto 90. Ansøgningspulje til initiativ om udsatte børn godt tilbage i skole, men er ændret
til underkonto 85 med samme navn, da underkonto 90 er forbeholdt indtægtsdækket virksomhed.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 658,8 658,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 658,8 -

2. Aktstykker  
Sommeraktiviteter for børn og unge som følge af
COVID-19, jf. akt. 207 af 11. juni 2020 .................... - 200,0 -
Overførsel fra § 20.89.01.10. Forsøg og udvikling
mv. uden tilsagn til fin. af tilskud til ekstra klasser
som følge af eftertilmeldere på de gymn. udd. ifm.
COVID-19, jf. akt. 3 af 22. oktober 2020 .................. - 10,0 -
Midler til alternativ afvikling af introduktionskurser
og brobygning i lyset af COVID-19, jf. akt. 69 af
10. december 2020 ....................................................... - 8,1 -
Overførsel vedr. særtilskud til fjernundervisning på
almene voksenuddannelser og arbejdsmarkedsud-
dannelser, jf. akt. 119 af 21. december 2020 ............. - 30,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Ansøgningspulje til initiativ om udsatte børn godt
tilbage i skole, jf. akt. 221 af 18. juni 2020 ............... - 59,2 -
Særtilskud til socialt udsatte på FGU, jf. akt. 200 af
11. juni 2020 ................................................................ - 14,0 -
Tilskud til udvalgte frivillige organisationer, jf. akt.
200 af 11. juni 2020 .................................................... - 10,0 -
Tilskud til udvalgte interesseorganisationer på STU-
området, jf. akt. 200 af 11. juni 2020 ......................... - 10,0 -
Tilskud til ekstraordinære rengøringsudgifter, jf.
akt. 159 af 28. maj 2020 ............................................. - 120,0 -
Reduceret forældre- og deltagerbetaling, jf. akt. 153
af 7. maj 2020 .............................................................. - 303,0 -
Pulje til kompensation for udmeldte elever, jf. akt.
153 af 7. maj 2020 ...................................................... - 59,3 -
Pulje til kompensation for færre elever i skoleåret
2020-2021, jf. akt. 153 af 7. maj 2020 ....................... - 170,0 -
Regulering af ekstraordinære udgifter til forældre-
og deltagerbetaling, jf. akt. 153 af 7. maj 2020 ......... - -128,4 -
Regulering af ekstraordinære udgifter for pulje til
kompensation for udmeldte elever, jf. akt. 153 af 7.
maj 2020 ...................................................................... - -54,0 -
Regulering af ekstraordinære udgifter for pulje til
kompensation for færre elever i skoleåret 2020-
2021, jf. akt. 153 af 7. maj 2020 ................................ - -120,3 -
Regulering af ekstraordinære udgifter for ansøg-
ningspulje til initiativ om udsatte børn godt tilbage
i skole, jf. akt. 221 af 18. juni 2020 ........................... - -32,1 -
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20.87. Prøver og eksamen mv.

20.87.01. Prøver og eksamen mv. (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 69,0 -27,4 41,6
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 69,1 -27,4 41,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -12,4 -27,4 -

2. Aktstykker  
Overførsel vedr. særtilskud til fjernundervisning på
almene voksenuddannelser og arbejdsmarkedsud-
dannelser, jf. akt. 119 af 21. december 2020 ............. -12,4 -14,8 -
Overførsel til § 20.55.10. Implementering mv. af
forberedende grunduddannelse til understøttelse af
den fortsatte implementering af FGU-reformen, jf.
akt. 115 af 21. december 2020 .................................... - -7,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
vedrørende Rasch-analyser til de nationale test ......... - -1,8 -
Overførsel til § 20.11.32.10. Styrelsen for IT og
Læring ifm. nyt it-system til prøvefremstilling

 (DOPLO) ...................................................................... - -3,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

20.89. Forsøg og udvikling mv.

20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 117,8 -53,7 64,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -53,7 -

2. Aktstykker  
Overførsel til § 20.86.08. Tilskud i forbindelse med
COVID-19 til tilskud til ekstra klasser som følge af
eftertilmeldere på de gymnasiale uddannelser ifm.
COVID-19, jf. akt. 3 af 22. oktober 2020 .................. - -10,0 -
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Opførelse af særlig bevillingsbestemmelse til over-
førelsesadgang i henhold til BV. 2.2.9, jf. akt. 170
af 14. maj 2020 ............................................................ - - -
Overførsel vedr. særtilskud til fjernundervisning på
almene voksenuddannelser og arbejdsmarkedsud-
dannelser, jf. akt. 119 af 21. december 2020 ............. - -15,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
til ny EMU, internationale surveys AES og CVTS
samt it-understøttelse af AMU-prøver ........................ - -3,8 -
Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet vedr. ekspertgruppe for ændring af

 karakterskala ................................................................ - -0,3 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
vedr. systemunderstøttelse til certifikatkurser i

 AMU ............................................................................ - -0,6 -
Overførsel til § 20.29.11.30. Ressourcecenter for
folkeskolen sfa. aflyste initiativer på Naturviden-

 skabsstrategien ............................................................. - -1,5 -
Overførsel til § 20.11.32. Styrelsen for It og Læring
ifm it-udgifter til højere sikkerhed for børn, når de
skal have Unilogin ....................................................... - -0,5 -
Overførsel til § 20.29.11.30. Ressourcecenter for
folkeskolen tillæg til inkluderende læringsmiljøer ..... - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af rammereduktion vedr. statens kon-

 sulentforbrug ................................................................ - -6,5 -
Overførsel til § 11.11.01.40. Støtte til foreninger
mv. til styrkelse af Red Barnets anmeldelsestjeneste
''AnmeldDet'', jf. BV. 3.3.2. ........................................ - -0,5 -
Overførsel til § 20.72.42 Grundtilskud til Trænings-
skolens arbejdsmarkedsuddannelser til dækning af
underskud forårsaget af afrundingsfejl, jf. BV.

 3.3.2. ............................................................................. - -0,1 -
Overførsel til § 08.32.08.10. Fonden til Entrepre-
nørskab med henblik på omdisponering af midlerne
inden for Teknologipagten, jf. BV. 3.3.2. .................. - -1,5 -
Overførsel fra § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet ifm. udmøntningen af FGU-midler
til tre puljer, der skal udvikle FGU-området, jf. BV.

 3.3.2. ............................................................................. - 3,4 -
5 mio. kr. af den afsatte bevilling kan udbetales
som direkte tildeling af tilskud til en styrket vejled-
ningsindsats for elever på uddannelser berørt af
COVID-19, jf. BV. 3.3.2. ............................................ - - -
Overførsel til § 20.11.79.84. Negativ budgetregule-
ring vedr. specialpædagogisk støtte mv. ifm. ud-
møntningen af negativ budgetregulering vedr. spe-
cialpædagogisk støtte ................................................... - -12,5 -
Overførsel af 3,6 mio. kr. til § 20.55.10.10. til om-
disponering af midler fra pulje til understøttelse af
den kommunale ungeindsats til FGU, jf. BV. 3.3.2. .. - -3,6 -
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20.89.03. Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organisationer mv. (tekstanm.
3, 144 og 232) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 138,3 -3,0 135,3
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -3,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af rammereduktion vedr. statens kon-

 sulentforbrug ................................................................ - -3,0 -
Bevillingsmæssig hjemmel til udmøntning af Ørne-
prisen, jf. BV. 3.3.2. .................................................... - - -

20.89.04. Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,9 -0,6 12,3
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 20.11.31. Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet vedr. forsøg med mediering ............ - -0,6 -

Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres

Beskrivelse

BV 2.2.9. Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01.10. Forsøg og
udvikling mv. uden tilsagnsordning og § 21.11.69.40. Støtte til særligt
nødlidende kulturinstitutioner og produktionsomkostninger i forbindelse
med kompensationsordning til de videnspædagogiske aktivitetscentre.
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Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)

20.98. Forskellige støtteordninger

20.98.31. Specialpædagogisk støtte mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 294,6 -37,5 257,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -37,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 20.11.79.84. Negativ budgetregule-
ring vedr. specialpædagogisk støtte mv. ifm. ud-
møntningen af negativ budgetregulering vedr. spe-
cialpædagogisk støtte ................................................... - -37,5 -

20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.114,8 39,1 1.153,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 39,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Forhøjelse af individuel supplerende elevstøtte ifm.
COVID-19, jf. akt. 153 af 7. maj 2020 ...................... - 20,0 -

8. Direkte efterbevilling  
Bevillingsjustering som følge af ændring i aktivitet
jævnfør tekstanmærkning 1 ......................................... - 19,1 -

Centrale aktivitetsoplysninger vedrørende elevstøtte:
B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Elevstøtte ............................................................................................ 1.080,9 20,9 1.101,8
2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 33,9 -1,8 32,1
3. Forhøjelse af individuel supplerende elevstøtte ifm. COVID-19

20,0 52,1
I alt ............................................................................................................. 1.114,8 39,1 1.153,9
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Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev. I tabellen er ugeelever omregnet til årselever, som udgør 40 uger. Individuel
supplerende elevstøtte ydes pr. årselev i de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen.

B. Aktivitet (årselever)
1. Elevstøtte ............................................................................................ 28.942 1.354 30.296
2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 9.290 0 9.290

C. Enhedsomkostninger (1000 kr.)
1. Elevstøtte ............................................................................................ 37,0 -1,0 36,0
2. Individuel supplerende elevstøtte ...................................................... 4,0 2,0 6,0
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 9.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2020, men anvendelsen er ud-

videt til også at omfatte § 20.29.18. Styrket indsats i PPR-udvikling og implementering af lettere
behandlingstilbud, jf. akt. 217 af 18. juni 2020.

Tekstanmærkningen giver børne- og undervisningsministeren mulighed for at indgå flerårige
forpligtelser, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt i forbindelse med blandt andet kontraktlige
forpligtelser og tilskudsforpligtelser. Indgåelse af flerårige forpligtelser i f.eks. kontrakter er ofte
en fordel i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af mere omfattende og langsigtede opgaver.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er optaget med ændret affattelse i henhold til akt. 191 af 11. juni og akt.

14 af 12. november 2020, der udmønter en række initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær
hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Ud-
dannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at etablere hjemmel til, at Ar-
bejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan udbetale lønrefusionssatser, der er forhøjet med 20 pct., for
skoleophold i 2. halvår af 2020. Forhøjelsen gælder for ordinære uddannelsesaftaler, kombina-
tionsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny mesterlære-uddannelsesaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 234.
Tekstanmærkningen er ændret på akt. 190 af 11. juni 2020. Ved ændring af tekstanmærkning

nr. 234 på finansloven for 2020 fastsættes kriterier mv. for udmøntning af reserven til et generelt
løft af folkeskolen i 2020 samt krav til regnskabsaflæggelse, rapportering og revision under §
20.29.17. Generelt løft af folkeskolen. Tekstanmærkningen beskriver de i delaftale om udmønt-
ningen af midlerne i 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten og Alternativet fastlagte kriterier for en tildelingspulje, herunder tildelingskriterier for
tilskud samt administration og opfølgning i tilknytning til puljen

Ad tekstanmærkning nr. 235.
Tekstanmærkning er optaget i henhold til akt. 95 af 27. februar 2020 og gentages til og med

finansloven for 2023.
Med stk. 1 bestemmes, at børne- og undervisningsministeren kan yde tilskud til voksenud-

dannelsescentre, som opretholder økonomisk udfordrede afdelinger med udbud af almen vok-
senuddannelse (avu) og/eller hf-enkeltfag, og at tilskuddet ydes med henblik på, at institutionerne
kan opretholde driften af de pågældende afdelinger.

Med stk. 2 bestemmes, at midlerne udmøntes som et tilskud til hel eller delvis dækning af
en økonomisk ubalance på en økonomisk udfordret afdeling, med henblik på at VUC'et kan op-
retholde driften af afdelingen som undervisningssted. To eller flere undervisningssteder belig-
gende på forskellige adresser i samme postnummer tæller kun som én afdeling. Det bestemmes
endvidere, at der af bevillingen kan ydes tilskud til dækning af udgifter til revisorerklæringer
udarbejdet i forbindelse med ansøgningen. Dette tilskud ydes uanset om institutionen vurderes
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berettiget til tilskuddet eller ej for at sikre, at ansøgningsprocessen ikke bliver en unødig stor
økonomisk belastning for institutionerne.

Med stk. 3 bestemmes, at institutionerne i ansøgningen skal kunne godtgøre, at der er en
økonomisk ubalance på den eller de pågældende afdelinger ved at opgøre afdelingens samlede
indtægter og omkostninger efter en centralt fastlagt vejledning. Opgørelserne over indtægter og
omkostninger på afdelingsniveau skal være revisorpåtegnede for at sikre at midlerne udmøntes
på et sagligt grundlag. Da de enkelte afdelinger indgår i hovedinstitutionens samlede økonomi,
skal institutionen i ansøgningen også redegøre for hovedinstitutionens samlede økonomiske for-
udsætninger for at opretholde afdelingen. Derudover skal institutionen som en del af ansøgningen
udarbejde en plan for, hvordan det sikres, at afdelingen kan opretholdes fremadrettet.

Med stk. 4 bestemmes, at det er en betingelse for at kunne få del i midlerne i 2020, at den
pågældende afdeling under VUC'et har under 50 årselever i 2. halvår af 2019. Grænsen på 50
årselever skal sikre, at midlerne målrettes områder, hvor aktivitetsgrundlaget er lavt. Derudover
bestemmes det med stk. 4, at det et krav, at institutionerne har planlagt at udbyde enten almen
voksenuddannelse (avu) og/eller hf-enkeltfag på den eller de pågældende afdelinger i det skoleår,
der begynder 1. august. i finansåret. Dette følger af, at behovet for at opretholde VUC-afdelinger
er særligt knyttet til udbuddet af avu og hf-enkeltfag, som ikke kan udbydes af driftsoverens-
komstparter. Dog kan afdelinger, der ikke udbyder avu og/eller hf-enkeltfag få del i midlerne,
hvis institutionen uden den pågældende afdeling ikke vil kunne leve op til den geografiske ud-
budspligt fsva. forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, herunder
at der ikke findes en driftsoverenskomstpart i det geografiske dækningsområde, der kan dække
udbudsforpligtelsen. Den geografiske udbudsforpligtelse fsva. FVU og OBU defineres som i
gældende regler om FVU og OBU.

Med stk. 5 bestemmes, at opretholdelse af den eller de pågældende afdelinger i det skoleår,
der begynder 1. august i finansåret, er en tilskudsbetingelse. Hvis institutionen lukker den på-
gældende afdeling i løbet af skoleåret, skal institutionen tilbagebetale tilskuddet forholdsvist fra
nedlæggelsesdatoen.

Med stk. 6 bestemmes, at børne- og undervisningsministeren kan bemyndige Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet til at administrere tilskud efter stk. 1-5. Endvidere afskæres klagead-
gangen over styrelsens afgørelser, således at disse ikke kan indklages til ministeriets departement.

Ad tekstanmærkning nr. 236.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 101 af 17. marts 2020. Tekstanmærkningen

etablerer hjemmel under § 20.42.51. Sorø Akademis Skole til, at Sorø Akademis Skole kan indgå
i administrative fælleskaber på lige fod med selvejende institutioner efter § 2 i lov om institutioner
for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Tekstanmærkningen vil give
Sorø Akademis Skole samme muligheder som øvrige offentlige gymnasier mv. for at opnå ad-
ministrative stordriftsfordele, herunder på løn- og it-området, ved at indgå i administrative fæl-
lesskaber. Sorø Akademis Skole vil med tekstanmærkningen kunne indgå som partner i et admi-
nistrativt fællesskab og derved opnå tilnærmelsesvis ligestilling med øvrige offentlige gymnasier.

Ad tekstanmærkning nr. 237.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 200 af 11. juni 2020. Tekstanmærkningen

fastsætter kriterier mv. for anvendelse af tilskud til udvalgte frivillige organisationer og udvalgte
interesseorganisationer på STU-området. Tekstanmærkningen beskriver de i Aftale mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om initiativer for sårbare og udsatte
grupper i forbindelse med COVID-19 af den 25. april 2020 fastlagte kriterier for en tildelingspulje
på Børne- og Undervisningsområde, herunder tildelingskriterier for tilskud samt administration
og opfølgning i tilknytning til puljen.
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Ad tekstanmærkning nr. 238.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 221 af 10. juni 2020. Tekstanmærkningen

fastsætter kriterier mv. for anvendelse og tildeling af et tilskud til indsatser, der har til formål at
medvirke til at udsatte børn godt tilbage i skole, og beskriver de i Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-
vative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om initiativer for sårbare og udsatte grupper i
forbindelse med COVID-19 af den 25. april 2020 fastlagte kriterier for en tildelingspulje på
Børne- og Undervisningsområde, herunder tildelingskriterier for tilskud samt administration og
opfølgning i tilknytning til puljen.

Ad tekstanmærkning nr. 239.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 207 af 11. juni 2020. Tekstanmærkningen

fastsætter kriterier mv. for anvendelse af tilskud på 200 mio. kr. til sommeraktiviteter med ud-
gangspunkt i Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne løsgængere og Partiet Fremad om som-
meraktiviteter for børn og unge af den 9. juni 2020, der skal sikre, at børn og unge kan få en aktiv
sommerferie.

Ad tekstanmærkning nr. 241.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 191 af 11. juni 2020, der udmønter en række

initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder
(håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er optaget
med henblik på at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan yde et eks-
traordinært tilskud til samtlige arbejdsgivere på samlet set 1,4 mia. kr. i 2020 samt et ekstraor-
dinært tilskud på 0,7 mia. kr. som fremrykket udbetaling af overskud i VEU-ordningen til samt-
lige arbejdsgivere.

Ad tekstanmærkning nr. 242.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 191 af 11. juni 2020, der udmønter en række

initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder
(håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er optaget
med henblik på at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan anvende midler
i 2020 fra den ordinære AUB-ordning til at udbetale et tilskud til arbejdsgiverne i den private
sektor i praktikplads-AUB-ordningen, hvor der for 2019 var et underskud på 0,3 mia. kr. Til-
skuddet svarer til effekten af underskudsdelingen i det private sektorkredsløb, og udbetales pr.
arbejdsgiver i det private sektorkredsløb.

Ad tekstanmærkning nr. 243.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 191 af 11. juni 2020, der udmønter en række

initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder
(håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er optaget
med henblik på at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan suspendere
reglen om, at lønrefusionen maksimalt må udgøre 100 pct. af lønudgiften for skoleophold i 2.
halvår af 2020 for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny
mesterlære-uddannelsesaftaler.

Ad tekstanmærkning nr. 244.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 290 af 17. september 2020, der udmønter

initiativ om en midlertidig løntilskudsordning som aftalt i Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp
til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannel-
sesbidrag) og akt. 134 af 17. december 2020, der udmønter genåbning af og udbetaling af kom-
pensation fra de generelle kompensationsordninger. Tekstanmærkningen er optaget med henblik
på at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan udbetale et midlertidigt
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løntilskud til private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der opererer på markedsvilkår, for
erhvervsuddannelseselever i lære. Af stk. 4., 2. pkt., fremgår det, at erhvervsministeren kan fast-
sætte nærmere regler om, i hvilket omfang der ikke ydes løntilskud for lønudgifter, hvortil ar-
bejdsgiveren modtager lønkompensation fra yderligere lønkompensations-ordninger. Bestemmel-
sen giver erhvervsministeren adgang til at fastsætte regler om, at private arbejdsgivere ikke kan
få AUB-løntilskud for lønudgifter, som de også har fået lønkompensation til efter den genindførte
generelle lønkompensationsordning gældende fra 9. december 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 245.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 254 af 25. juni 2020. Tekstanmærkningen

er optaget med henblik på at give hjemmel til, at personer med en uddannelse ud over faglært
niveau kan udløse taxametertilskud på ordinære vilkår, når de deltager på et certifikatkursus i
AMU. Tekstanmærkningen betyder derfor, at personer med en videregående uddannelse vil ud-
løse statslig taxametertilskud og skulle betale ordinær deltagerbetaling. ved deltagelse på et
AMU-certifikatkursus. En sådan hjemmel tilvejebringes på tekstanmærkning, uanset § 6, stk. 5,
2. pkt., i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelser) m.v., og medfører, at staten
betaler statstilskud til AMU-udbydere i 2021 for personer med en videregående uddannelse, som
tager et AMU-certifikatkursus. Merudgifterne skal dække den reducerede deltagerbetaling for de
omfattede personer. Der ændres således ikke på AMU-udbydernes samlede indtægter, men på
hvor stor en del af indtægterne der kommer fra hhv. statstilskud og deltagerbetaling. Herudover
medfører det en reduktion i deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse, der
har behov for et certifikatkursus i regi af AMU, så den opkrævede deltagerbetaling sidestilles
med de ordinære satser for faglærte og ufaglærte. Tekstanmærkningen er en opfølgning på Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om ekstraordinær løft af ledige af den 16. juni 2020, hvori det er aftalt, at tiltaget
vedrørende taxametertilskud på ordinære vilkår for deltagere med videregående uddanneler på et
certifikatkursus i AMU er midlertidigt og gælder i 2020 og 2021. Tekstanmærkningen udgår så-
ledes på forslag til finanslov for 2022.

Ad tekstanmærkning nr. 250.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 3 af 22. oktober 2020. Tekstanmærkningen

er optaget med henblik på at sikre hjemmel til at fastsætte nærmere krav for anvendelsen af et
tilskud til ekstra klasser som følge af et særligt højt optag af elever på de gymnasiale uddannelser,
herunder fastætte kriterier for tilskud, udbetaling, tilbagebetaling, mv. Tilskuddet gives, idet det
forventes, at nogle institutioner, der udbyder stx, hhx og htx, vil få et uforudset forøget optag af
1. g-elever i 2020 grundet COVID-19. Der kan f.eks. være tale om elever, der, som følge af
COVID-19, har fået aflyst et ellers planlagt udlands- eller efterskoleophold og derfor starter tid-
ligere end planlagt på den pågældende institution.

Ad tekstanmærkning nr. 254.
Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 244 i henhold til akt. 217 af 18. juni

2020, men er rettet på forslag til tillægsbevillingsloven til tekstanmærkning nr. 254, da nummeret
allerede var anvendt. Tekstanmærkningen etablerer materiel hjemmel til dels at udmønte og ad-
ministrere tilskuddet, dels at stille krav til regnskabsaflæggelse, rapportering og revision i for-
bindelse med tilskuddet. Tekstanmærkningen beskriver herudover de fastlagte kriterier for for-
deling af puljen samt administration og opfølgning.

Ad tekstanmærkning nr. 256.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 14 af 12. november 2020, der udmønter en

række initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksom-
heder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er op-
taget med henblik på at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder kom-
pensation til kommuner og andre praktikvirksomheder for elever på social- og sundhedsuddan-
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nelserne for lønudgifter i SOSU-elevers ferieperiode, når ferieperioderne ligger i begyndelsen af
hovedforløbet.

Ad tekstanmærkning nr. 257.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 14 af 12. november 2020, der udmønter en

række initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksom-
heder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er op-
taget med henblik på at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i 2020 ud-
betaler et tilskud til kommuner og regioner på op til 10.000. kr. pr. indgået uddannelsesaftale på
social- og sundhedsuddannelserne for elever, der defineres som nyledige. Overstiger tilskuddet
til de samlede støtteberettigede aftaler rammen på 10 mio. kr., reduceres tilskuddet pr. uddan-
nelsesaftale forholdsmæssigt mellem de støtteberettigede.

Ad tekstanmærkning nr. 258.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 14 af 12. november 2020, der udmønter en

række initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksom-
heder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er op-
taget med henblik på at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder en bonus
til kommuner og regioner på baggrund af antal indgåede uddannelsesaftaler med elever efter 1.
maj 2020 og frem til og med 31. oktober 2020. Bonusbeløbet pr. indgået aftale beregnes på
baggrund af antal indgåede aftaler, således at hele puljen udmøntes. Puljen opgøres og forventes
udbetalt af AUB i december 2020.

Ad tekstanmærkning nr. 259.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 14 af 12. november 2020, der udmønter en

række initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksom-
heder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er op-
taget med henblik på at etablere hjemmel til, at børne- og undervisningsministeren fordeler et
tilskud på 115 mio. kr. til et ekstraordinært udstyrsløft af skolepraktikcentrene.

Ad tekstanmærkning nr. 260.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 14 af 12. november 2020, der udmønter en

række initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksom-
heder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er op-
taget med henblik på at etablere hjemmel til, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i 2020 ud-
betaler et tilskud på op til i alt 175 mio. kr. til Børne- og Undervisningsministeriet til at dække
statens udgifter til et ekstraordinært udstyrsløft af skolepraktikcentrene, tiltag rettet mod det of-
fentlige arbejdsmarked og viden og udvikling på erhvervsuddannelser.

Ad tekstanmærkning nr. 261.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 14 af 12. november 2020, der udmønter en

række initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksom-
heder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er op-
taget med henblik på at etablere hjemmel til, at børne- og undervisningsministeren fordeler et
tilskud på i alt 23 mio. kr. i 2020 til kommuner målrettet en særlig indsats for fastholdelse af
elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

Ad tekstanmærkning nr. 262.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 14 af 12. november 2020, der udmønter en

række initiativer fra Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksom-
heder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tekstanmærkningen er op-
taget med henblik på at etablere hjemmel til, at børne- og undervisningsministeren yder et tilskud
på i alt 2 mio. kr. i 2020 til Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærds Uddannelser (FEVU)
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til en udviklingsindsats, der understøtter indsatsen for elever med særlige behov på social- og
sundhedsuddannelserne.

Ad tekstanmærkning nr. 263.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 69 af 10. december 2020. Tekstanmærkningen

optages med henblik på at fastsætte nærmere regler for et særtilskud, som gives lederforeningerne
for ungdomsuddannelserne, for at disse kan hjælpe til med at koordinere og videreudvikle de al-
ternative tilrettelæggelsesformer for at understøtte institutionerne og en god, ensartet praksis på
skolerne. Lederforeningerne kan endvidere koordinere lokal afvikling herunder varetage dialog
mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner og folkeskoler hvis lokalt behov.

Ad tekstanmærkning nr. 266.
Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 87 af 10. december 2020.

Tekstanmærkningen er optaget med henblik på at udmønte initiativet vedrørende løntilskud på
EGU fra Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alter-
nativet, Frie Grønne og Fremad om hjælpepakke til erhvervsuddannelserne og EGU af 18. juni
2020.

Med stk. 1. bestemmes det, at der kan udbetales løntilskud til private arbejdsgivere, der an-
sætter elever i en erhvervsgrunduddannelse under forberedende grunduddannelse, i perioden fra
den 1. maj 2020 til den 31. december 2020.

Med stk. 2. bestemmes det, at satsen for løntilskuddet udgør 333 kr. pr. kalenderdag omfattet
af praktikaftalen.

Med stk. 3. bestemmes det, at ordningen administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
(AUB), samt at børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til admini-
stration af ordningen.

Med stk. 4. bestemmes det, at børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler
om løntilskudsordningen efter stk. 1. Der kan f.eks. være tale om nærmere regler om retten til
løntilskuddet og løntilskuddets størrelse, beregning, udbetaling, efterregulering, modregning og
tilbagebetaling, og om administration af ordningen i øvrigt.

Ad tekstanmærkning nr. 295.
Tekstanmærkningen er optaget som tekstanmærkning nr. 235, men er omdøbt til nr. 295, da

nummeret allerede var optaget. Tekstanmærkningen er optaget i henhold til akt. 99 af 23. marts
2020 og fastsætter kriterier mv. for udmøntning af reserve til minimumsnormeringer i 2020 samt
krav til regnskabsaflæggelse, rapportering og revision under § 20.21.05. Reserve til minimums-
normeringer. Tekstanmærkningen beskriver de i Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af den 2. december
2020 fastlagte kriterier for en tildelingspulje, herunder tildelingskriterier for tilskud samt admi-
nistration og opfølgning i tilknytning til puljen.
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§ 21. Kulturministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 1.696,1 1.708,8 12,7
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. - -15,5 -15,5

Heraf anlægsbudget ....................................................... - -15,5 -15,5

Fællesudgifter ........................................................................................... 1.041,5 1,6
21.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 1.041,5 1,6

Skabende og udøvende virksomhed ....................................................... 64,5 6,1
21.21. Kunstneriske formål ........................................................................ 5,1 5,1
21.22. Musik ............................................................................................... - -
21.23. Scenekunst ....................................................................................... 59,3 0,8
21.24. Film ................................................................................................. 0,1 0,2

Bevaring og formidling af kulturarven ................................................. 47,0 -11,9
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................ 15,1 1,9
21.32. Arkiver mv. ..................................................................................... 0,5 0,3
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv. .............. 31,4 -14,1

Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ............................................ 2,7 1,4
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. .......................................................... 2,7 1,4

Folkeoplysning .......................................................................................... 220,7 -
21.51. Fællesudgifter .................................................................................. 200,8 -
21.57. Folkehøjskoler ................................................................................. 19,9 -

Idræts- og fritidsfaciliteter ...................................................................... 316,9 -
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter .............................................................. 316,9 -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 152,1 6,6
Øvrige overførsler ...................................................................................... 1.563,9 6,1
Kapitalposter ............................................................................................... -22,7 -15,5
Aktivitet i alt .............................................................................................. 1.693,3 -2,8
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -6,3 -6,3
Bevilling i alt ............................................................................................. 1.687,0 -9,1

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 79,1 -

 TB -0,2 -
11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204)

(Driftsbev.) .......................................................................B 303,2 -
 TB 26,4 -

23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.) .............................B 79,8 3,4
 TB 203,8 -

62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (tekstanm. 214)
(Reservationsbev.) ............................................................B 413,1 -

 TB 152,6 -
67. Kompensationsordning til arrangørers udgifter til

landsindsamlinger som følge af COVID-19 (tekstanm.
210) ...................................................................................B - -

 TB 6,7 -
68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af CO-

VID-19 (tekstanm. 228, 229 og 230) ..............................B - -
 TB 46,6 -

69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19
(tekstanm. 211, 217, 220, 222, 223, 224, 225, 226 og
227) ...................................................................................B - -

 TB 650,0 1,4
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B 9,7 -

 TB -44,6 -

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Kunstneriske formål
01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187, 208 og 213)

(Reservationsbev.) ............................................................B 490,4 42,7
 TB 5,0 5,0

33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.) ......................B 7,2 -
 TB - -
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21.22. Musik
10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.) ........B 16,2 -

 TB - -

21.23. Scenekunst
01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed) ........B 528,0 -

 TB 58,0 -
11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.) ........................B 390,5 21,3

 TB 0,5 -

21.24. Film
02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.) ...............................B 115,1 -

 TB -0,1 -

Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187)

(Reservationsbev.) ............................................................B 128,7 44,1
 TB 3,5 -

13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.) ........................................B 571,3 -
 TB -0,5 -

21. Nota (Driftsbev.) ..............................................................B 47,7 -
 TB 10,2 -

21.32. Arkiver mv.
01. Rigsarkivet (Driftsbev.) ....................................................B 142,0 -

 TB -0,1 -
07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.) ........................................B 12,3 -

 TB 0,3 -

21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.
11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.) ..................B 220,7 -

 TB 50,7 -
12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187

og 193) (Reservationsbev.) ..............................................B 42,0 0,1
 TB -4,2 -

21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.) B 82,1 -
 TB -0,1 -

23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195)
(Driftsbev.) .......................................................................B 7,5 -

 TB - -
74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger

(Anlægsbev.) .....................................................................B 1,1 0,1
 TB -0,9 -

78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.) .................B 243,9 76,7
 TB -15,5 -15,5
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Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.
09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.) .............B 49,1 -

 TB 0,3 -
21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.) ......B 91,4 -

 TB 0,2 -
26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.) ....................B 36,7 -

 TB -0,6 -
27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.) .................B 82,7 -

 TB 0,7 -
28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.) ..................B 46,2 -

 TB 0,2 -
31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 205)

(Driftsbev.) .......................................................................B 81,4 -
 TB 1,9 -

41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.) .................................B 47,5 -
 TB - -

79. Budgetregulering (Reservationsbev.) ...............................B 3,4 -
 TB -1,4 -

 Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter
01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206, 207,

212 og 219) (Reservationsbev.) .......................................B 83,2 14,2
 TB 200,8 -

21.57. Folkehøjskoler
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................B 611,3 -

 TB 19,9 -

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187 og

207) (Reservationsbev.) ...................................................B 61,2 -
 TB 316,9 -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 210. ad 21.11.67.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensation relateret til

COVID-19 til foreninger mv. for så vidt angår landsindsamlinger, herunder at fastsætte bestem-
melser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensa-
tion, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og renter, do-
kumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.
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Nr. 211. ad 21.11.69.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for støtte relateret til manglende

indtægter som følge af COVID-19 til professionelle kunstnere, herunder at fastsætte bestemmelser
om kriterier for at opnå støtte, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for støtte, modtagerkreds, ud-
betaling af støtte, tilbagebetaling af støtte og renter, dokumentation, regnskab, revision og rap-
portering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 212. ad 21.51.01.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensation relateret til

manglende indtægter som følge af COVID-19 til berørte højskoler, aftenskoler og Folkeuniver-
sitetsafdelinger, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, an-
søgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation,
tilbagebetaling af kompensation og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering,
samt tilsyn og kontrol.

Nr. 213. ad 21.21.01.
Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for, at allerede tildelte tilskud ikke kræves

tilbagebetalt fra tilskudsmodtageren, selvom den forudsatte aktivitet i perioden 9. marts 2020 til
og med 8. juni 2020 grundet COVID-19 ikke er gennemført.

Nr. 214. ad 21.11.62.55.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensation for fald i an-

nonceindtægter relateret til COVID-19 til nærmere bestemte medier, herunder at fastsætte be-
stemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kom-
pensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og renter,
dokumentation, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Nr. 217. ad 21.11.69.
Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler for kompensation ved aflysning grundet CO-

VID-19 af større arrangementer til selvejende institutioner, foreninger og fonde m.v., med 50 pct.
eller mere i offentligt driftstilskud samt kommunale spillesteder med en kapacitet på mere end
350 personer, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøg-
ningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, til-
bagebetaling af kompensation og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt
tilsyn og kontrol.

Nr. 219. ad 21.51.01.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for kompensation relateret til

manglende indtægter som følge af COVID-19 til daghøjskoler, herunder at fastsætte bestemmelser
om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation,
modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og renter, doku-
mentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 220. ad 21.11.69.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kompensation relateret til

COVID-19 til selvejende og kommunale institutioner, fonde og foreninger mv., der modtager
driftstilskud fra Kulturministeriet og videnspædagogiske videnscentre, som modtager driftslig-
nende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, herunder at fastsætte bestemmelser om
kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modta-
gerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og renter, dokumentation,
regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.
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Nr. 222. ad 21.11.69.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kompensation for underskud

relateret til COVID-19 til producenter af sæsonbaseret scenekunst mv., herunder at fastsætte be-
stemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kom-
pensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling og efterregulering af
kompensation og renter, dokumentation, regnskab og rapportering, tilsyn og kontrol.

Nr. 223. ad 21.11.69.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om lønkompensation og kom-

pensation til faste omkostninger relateret til COVID-19 til kommunale institutioner, der modtager
driftstilskud fra Kulturministeriet og nærmere bestemte kommunale koncert- og kulturhuse, her-
under at fastsætte bestemmelser om kriterierne for at opnå kompensation, ansøgningsform, tids-
frister, betingelser for kompensation, dokumentation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation,
efterregulering og tilbagebetaling af kompensation, rentebetaling, regnskab, revision, rapportering,
og efterfølgende kontrol m.v.

Nr. 224. ad 21.11.69.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kompensation relateret til

COVID-19 til sæsonafhængige selvstændige mv. og kunstnere, herunder at fastsætte bestemmel-
ser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation,
modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation, renter, dokumenta-
tion, regnskab, revision og rapportering og efterfølgende kontrol mv.

Nr. 225. ad 21.11.69.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kompensation for produk-

tionsomkostninger for sæsonafhængig selvstændige, freelancere, freelancere med både A- og B-
indkomst (kombinatører) og kunstnere herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå
kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling
af kompensation, tilbagebetaling af kompensation, renter, dokumentation, regnskab, revision og
rapportering og efterfølgende kontrol mv.

Nr. 226. ad 21.11.69.
Vedkommende minister bemyndiges til at fastsætte nærmere regler og træffe afgørelse om

en målrettet kompensation for faste omkostninger relateret til COVID-19 til foreninger, selvejende
institutioner og fonde m.v., hvor offentlig tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institu-
tionens ordinære driftsudgifter, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterierne for at opnå
kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, betingelser for kompensation, dokumentation, modta-
gerkreds, udbetaling af kompensation, efterregulering og tilbagebetaling af kompensation, rente-
betaling, regnskab, revision, rapportering, fremlæggelse af revisorerklæring og efterfølgende
kontrol m.v.

Nr. 227. ad 21.11.69.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for Aktivitetspulje til kulturak-

tiviteter herunder at fastsætte nærmere bestemmelser om kriterier for at opnå tilskud, ansøg-
ningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, modtagerkreds, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 228. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for Pulje til aktiviteter på bio-

grafområdet herunder at fastsætte nærmere bestemmelser om kriterier for at opnå tilskud, ansøg-
ningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, modtagerkreds, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af
tilskud og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.
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Nr. 229. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for Pulje til kompensationsord-

ning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet
i relation til Covid-19, herunder at fastsætte nærmere bestemmelser om kriterier for at opnå til-
skud, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, modtagerkreds, udbetaling af tilskud, tilba-
gebetaling af tilskud og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn
og kontrol.

Nr. 230. ad 21.11.68.
Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for Pulje til støtte til forlystel-

sesparker og deres erhvervskøretøjer herunder at fastsætte nærmere bestemmelser om kriterier for
at opnå tilskud, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, modtagerkreds, udbetaling af til-
skud, tilbagebetaling af tilskud og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt
tilsyn og kontrol.





Anmærkninger

§ 21. 
Kulturministeriet 





§ 21. 569

Indledning

Kulturministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 indeholder
nettomerudgifter på i alt 1.696,1 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter, heraf udgør 1.066,4
mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 (kategori 3), samt nettomerudgifter på
i alt 0,0 mio. kr. uden for delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for
2020. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende
kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 9.128,9 1.696,1 10.825,0
 Udgifter ............................................................................ 10.708,5 1.708,8 12.417,3
 Indtægter .......................................................................... 1.579,6 12,7 1.592,3
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 186,0 - 186,0
 Udgifter ............................................................................ 295,8 -15,5 280,3
 Indtægter .......................................................................... 109,8 -15,5 94,3
Indtægtsbudget ................................................................... - - -
Udgifter ............................................................................ - - -
Indtægter .......................................................................... - - -

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 43,2 1.708,8 12,7
2. Aktstykker .................................................................... 22,5 723,4 11,1
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 19,7 1.066,4 1,6
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -0,4 -0,4 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -2,2 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - 19,9 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 1,4 -98,3 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -15,5 -15,5
2. Aktstykker .................................................................... - -15,5 -15,5
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Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Oversigt over aktstykketransaktioner:

Udgifter Indtægter
§ 21.11.11. Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020,

jf. akt. 247 af 23. juni 2020 5,3 0,0

§ 21.11.11.
Overførsel fra § 21.11.11.22. Sekretariatet for Danskernes
Digitale Bibliotek til § 21.31.03. Tilskud til Biblioteksfor-
mål mv., jf. akt. 226 af 18. juni 2020

-4,6 0,0

§ 21.11.11. Nedlukning af Danskernes Digitale Bibliotek, jf. akt. 226
af 18. juni 2020 1,1 0,0

§ 21.11.23. Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020,
jf. akt. 247 af 23. juni 2020 181,7 0,0

§ 21.11.23. Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020,
jf. akt. 247 af 23. juni 2020 29,5 0,0

§ 21.11.23.
Overførsel til § 21.31.21.20. Tilskud til blinde og stærkt
svagsynede fra § 21.11.23.69. Tilskud til blinde og stærkt
svagsynede, jf. akt. 148 af 30. april 2020

-10,2 0,0

§ 21.11.23.
Ekstra bevilling til sommerpakken af 19. juni 2020 - bil-
letter til kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter, jf. akt. 20
af 5. november 2020

85,0 0,0

§ 21.11.68. Ensomhedstiltag mhp. indsatser for nye fællesskaber mv.
under COVID-19, jf. akt. 41 af 11. november 2020 25,0 0,0

§ 21.11.68. Pulje til biografer, jf. akt. 54 af 19. november 2020 10,0 0,0
§ 21.21.01. Sammen om kunsten, jf. akt. 186 af 4. juni 2020 5,0 5,0
§ 21.21.33. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,1 0,1
§ 21.23.01. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,8 0,8

§ 21.23.01.

Kompensation som følge af COVID-19 restriktioner, over-
ført fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet og fra §
35.11.29. Reserve til facility management, jf. akt. 67 af 17.
december 2020

36,3 0,0

§ 21.23.11 Kompensationerne for de stigende huslejeudgifter som føl-
ge af SEA reform, jf. akt. 112 af 17. december 2020 0,5 0,0

§ 21.24.02. Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 0,2 0,2

§ 21.31.03.
Overførsel fra § 21.11.11.22. Sekretariatet for Danskernes
Digitale Bibliotek til § 21.31.03. Tilskud til Biblioteksfor-
mål mv., akt. 226 af 18. juni 2020

4,6 0,0

§ 21.31.03. Nedlukning af Danskernes Digitale Bibliotek, jf. akt. 226
af 18. juni 2020 -1,1 0,0

§ 21.31.13. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 1,9 1,9

§ 21.31.21.
Overførsel fra § 21.11.23.69. Tilskud til blinde og stærkt
svagsynede til § 21.31.21.20. Tilskud til blinde og stærkt
svagsynede, jf. akt. 148 af 30. april 2020

10,2 0,0

§ 21.32.01. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,3 0,3
§ 21.33.11. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,5 0,5

§ 21.33.11.
Kompensation som følge af COVID-19 restriktioner, over-
ført fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet og fra §
35.11.29. Reserve til facility management, jf. akt. 67 af 17.
december 2020

31,6 0,0

§ 21.33.21. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,6 0,6
§ 21.33.23. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,3 0,3
§ 21.33.78. Nyborg Slot, jf. akt. 212 af 18. juni 2020 -15,5 -15,5
§ 21.41.21. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,3 0,3
§ 21.41.26. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,3 0,3
§ 21.41.27. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,2 0,2
§ 21.41.31. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,2 0,2
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ad 3. COVID-19
Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19:

§ 21.41.31. Kompensationerne for de stigende huslejeudgifter som føl-
ge af SEA reform, jf. akt. 112 af 17. december 2020 0,4 0,0

§ 21.41.41. Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 0,4 0,4
§ 21.51.01. Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020,

jf. akt. 247 af 23. juni 2020 13,8 0,0

§ 21.51.01. Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020,
jf. akt. 247 af 23. juni 2020 4,0 0,0

§ 21.51.01. Ekstraordinær bevilling til DUF, jf. akt. 295 af 10. sep-
tember 2020 18,5 0,0

§ 21.51.01. Udmøntning af Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27.
oktober 2020, jf. akt. 38 af 12. november 2020 13,3 0,0

§ 21.51.01.
Dansk Folkeoplysnings Samråd - initiativer til bekæmpelse
af ensomhed og styrke fællesskabet, jf. akt. 108 af 10. au-
gust 2020

1,5 0,0

§ 21.51.01.
Dansk Ungdoms Fællesråd - initiativer til bekæmpelse af
ensomhed og styrke fællesskabet, jf. akt. 108 af 10. august
2020

1,5 0,0

§ 21.61.10. Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020,
jf. akt. 247 af 23. juni 2020 43,1 0,0

§ 21.61.10. Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020,
jf. akt. 247 af 23. juni 2020 40,2 0,0

§ 21.61.10. Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020,
jf. akt. 247 af 23. juni 2020 2,9 0,0

§ 21.61.10. Ekstraordinær bevilling til lokale foreninger under Dan-
marks Idrætsforbund, jf. akt. 295 af 10. september 2020 39,4 0,0

§ 21.61.10. Ekstraordinær bevilling til lokale foreninger under Dan-
marks Idrætsforbund, jf. akt. 295 af 10. september 2020 36,6 0,0

§ 21.61.10. Ekstraordinær bevilling til lokale foreninger under Dan-
marks Idrætsforbund, jf. akt. 295 af 10. september 2020 5,5 0,0

§ 21.61.10. Udmøntning af Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27.
oktober 2020, jf. akt. 38 af 12. november 2020 41,9 0,0

§ 21.61.10. Udmøntning af Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27.
oktober 2020, jf. akt. 38 af 12. november 2020 38,9 0,0

§ 21.61.10. Udmøntning af Aftale om udvidelse af hjælpepakker af 27.
oktober 2020, jf. akt. 38 af 12. november 2020 5,9 0,0

I alt 707,9 -4,4

Udgifter Indtægter

§ 21.11.01.
Administration af kompensationsordning i 2020 til arran-
gementer med mere end 1.000 deltagere som udskydes eller
aflyses som følge af COVID-19, jf. akt. 129 af 2. april 2020

0,3 0,0

§ 21.11.11. Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger -9,4 0,0

§ 21.11.11. Udmøntning af Aftale om midlertidig kunststøtteordning
den 6. april 2020, jf. akt. 144 af 16. april 2020 3,0 0,0

§ 21.11.11.
Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til særligt
nødlidende kulturinstitutioner mv. af den 18. april 2020 og
Aftale om nødpulje til de videnspædagogiske aktivitets-
centre af den 4. maj 2020, jf. akt. 170 af 14. maj 2020

3,9 0,0

§ 21.11.11. Kompensation for tabte annonceindtægter i perioden 9.
marts til og med 8. juli 2020, jf. akt. 172. af 14. maj 2020 5,4 0,0

§ 21.11.11.

Udmøntning af Aftale vedrørende udvidelse af den første
fase af en kontrolleret genåbning af 17. april 2020 (sårbare
og udsatte, samt svækkede ældre), jf. akt. 173 af 14. maj
2020

0,6 0,0
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§ 21.11.11.
Forlængelse af Aftale om midlertidig kunststøtteordning
den 6. april 2020 (kunstners A- og B-indkomst mv.), jf. akt.
174 af 14. maj 2020

1,0 0,0

§ 21.11.11.
Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til særligt
nødlidende kulturinstitutioner mv. den 18. april 2020 - sæ-
sonbetonet scenekunst , jf. akt. 180 af 20. maj 2020

0,8 0,2

§ 21.11.11.
Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til særligt
nødlidende Kulturinstitutioner mv. den 18. april 2020 -
kommunale kulturinstitutioner, spillesteder og kulturhuse,
jf. akt. 181 af 20. maj 2020

1,3 0,0

§ 21.11.11.
Forlængelse Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-
initiativer og eksportinitiativer af den 15. juni 2020, jf. akt.
253 af 25. juni 2020

1,0 0,0

§ 21.11.11.
Udmøntning af Aftale om forlængelse og udvidelse af
kompensationsordning til arrangører, jf. akt. 189 af 4. maj
2020

4,4 0,0

§ 21.11.11.
Forlængelse af Aftale om midlertidig kunststøtteordning
den 6. april 2020 (kunstners A- og B-indkomst mv.), jf. akt.
255 af 25. juni 2020

1,0 0,0

§ 21.11.11.
Udmøntning af Aftale om kompensation til særligt sæson-
afhængige selvstændige og kunstnere mv. af 23. juni 2020,
jf. akt. 257 af 25. juni 2020

1,5 0,0

§ 21.11.11.
Udmøntning af Aftale om særlig aktivitetsindsats for ny-
etablerede artister af 23. juni 2020, jf. akt. 260 af 25. juni
2020

0,2 0,0

§ 21.11.11.

Forlængelse af Aftale om kompensationsordning til særligt
nødlidende Kulturinstitutioner - kommunale kulturinstitu-
tioner, spillesteder og kulturhuse, jf. akt. 261 af 25. juni
2020

0,3 0,0

§ 21.11.11.
Yderligere forlængelse, jf. Aftale om udfasning af hjælpe-
pakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af den 15.
juni 2020, jf. akt. 265 af 30. juni 2020

0,7 0,0

§ 21.11.11. Udmøntning af Aktivitetspulje til kulturaktiviteter af 28.
august 2020, jf. akt. 310 af 17. september 2020 9,0 0,0

§ 21.11.23.
Udmøntning af Aftale om særlig aktivitetsindsats for ny-
etablerede artister af 23. juni 2020, jf. akt. 260 af 25. juni
2020

9,8 0,0

§ 21.11.62. Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger -82,0 0,0

§ 21.11.62 Kompensation for tabte annonceindtægter i perioden 9.
marts til og med 8. juli 2020, jf. akt. 172 af 14. maj 2020 234,6 0,0

§ 21.11.67 Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger -2,3 0,0

§ 21.11.67.
Kompensationsordning i 2020 til arrangementer med mere
end 1.000 deltagere som udskydes eller aflyses som følge
af COVID-19, jf. akt. 129 af 2. april 2020

9,0 0,0

§ 21.11.68. Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger -48,4 0,0
§ 21.11.68. Forlystelsesparker og deres erhvervskøretøjer, akt. 63 af 26.

november 2020 20,0 0,0

§ 21.11.68. Aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, jf. akt.
64 af 26. november 2020 40,0 0,0

§ 21.11.69. Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger -846,5 -4,4

§ 21.11.69. Udmøntning af Aftale om midlertidig kunststøtteordning
den 6. april 2020, jf. akt. 144 af 16. april 2020 97,0 0,0

§ 21.11.69.

Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til særligt
nødlidende kulturinstitutioner mv. den 18. april 2020 og
Aftale om nødpulje til de videnspædagogiske aktivitets-
centre den 4. maj 2020, jf. akt. 170 af 14. maj 2020

126,1 0,0
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§ 21.11.69.
Udmøntning af Aftale vedrørende udvidelse af den første
fase af en kontrolleret genåbning af 17. april 2020 (sårbare
og udsatte, samt svækkede ældre), jf. akt. 173 af 14. maj
2020

19,4 0,0

§ 21.11.69.
Forlængelse af Aftale om midlertidig kunststøtteordning
den 6. april 2020 (kunstners A og B-indkomst mv), jf. akt.
174 af 14. maj 2020

32,0 0,0

§ 21.11.69.
Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til særligt
nødlidende kulturinstitutioner mv. den 18. april 2020 - sæ-
sonbetonet scenekunst , jf. akt. 180 af 20. maj 2020

25,2 5,8

§ 21.11.69.
Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til særligt
nødlidende Kulturinstitutioner mv. den 18. april 2020 -
kommunale kulturinstitutioner, spillesteder og kulturhuse,
jf. akt. 181 af 20. maj 2020

42,7 0,0

§ 21.11.69.
Udvidelse af kompensationsordningerne for lønkompensa-
tion til fyringstruede medarbejdere og faste omkostninger,
jf. akt. 179 af 20. maj 2020

205,0 0,0

§ 21.11.69.
Udmøntning af Aftale om forlængelse og udvidelse af
kompensationsordning til arrangører, jf. akt. 189 af 4. maj
2020

250,0 0,0

§ 21.11.69.
Forlængelse Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-
initiativer og eksportinitiativer af den 15. juni 2020, jf. akt.
253 af 25. juni 2020

31,5 0,0

§ 21.11.69.
Forlængelse af Aftale om midlertidig kunststøtteordning
den 6. april 2020 (kunstners A- og B-indkomst mv.), jf. akt.
255 af 25. juni 2020

32,0 0,0

§ 21.11.69.
Udmøntning af Aftale om kompensation til særligt sæson-
afhængige selvstændige og kunstnere mv. af 23. juni 2020,
jf. akt. 257 af 25. juni 2020

50,0 0,0

§ 21.11.69.
Udmøntning af Aftale om kompensation til særligt sæson-
afhængige selvstændige og kunstnere mv. af 23. juni 2020,
jf. akt. 257 af 25. juni 2020

70,0 0,0

§ 21.11.69.
Udmøntning af Aftale om gradvis udfasning af den mid-
lertidige lønkompensationsordning - udvidelse af lønkom-
pensation, jf. akt. 258 af 25. juni 2020

25,6 0,0

§ 21.11.69.

Forlængelse af Aftale om kompensationsordning til særligt
nødlidende Kulturinstitutioner - kommunale kulturinstitu-
tioner, spillesteder og kulturhuse, jf. akt. 261 af 25. juni
2020

10,7 0,0

§ 21.11.69.
Yderligere forlængelse af Aftale om udfasning af hjælpe-
pakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af den 15.
juni 2020, jf. akt. 265 af 30. juni 2020

23,3 0,0

§ 21.11.69. Udmøntning af Aktivitetspulje til kulturaktiviteter af 28.
august 2020, jf. akt. 310 af 17. september 2020 291,0 0,0

§ 21.11.69. Kompensationsordning som følge af COVID-19, aktivi-
tetspulje til kulturaktiviteter, akt. 43 af 12. november 2020 150,0 0,0

§ 21.11.69.
Forhøjet bevilling til kompensationsordning til særligt
nødlidende kulturinstitutioner mv. - sæsonbetonet scene-
kunst, jf. akt. 73. af 3. december 2020

15,0 0,0

§ 21.51.01. Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger -55,7 0,0

§ 21.51.01.
Udmøntning af Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning
målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID-19
den 31. marts 2020, jf. akt. 131 af 2. april 2020

141,0 0,0

§ 21.51.01.
Udmøntning af Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale
idræts- og spejderforeninger af april 2020, jf. akt. 158 af
30. april 2020

2,5 0,0

§ 21.51.01.
Udmøntning af Aftale om akut, midlertidig hjælpeordning
målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID-19
den 31. marts 2020, jf. akt. 171 af 14. maj 2020

30,2 0,0
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ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Oversigt over overførsel mellem ministerområder under delloftet for driftsudgifter:

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Oversigt over overførsel mellem hovedkonti under delloftet for driftsudgifter:

§ 21.51.01.
Udmøntning af Aftale om udfasning af hjælpepakker, sti-
muli-initiativer og eksportinitiativer - højskoler, aftenskoler,
daghøjskoler og Folkeuniversitet, jf. akt. 256 af 25. juni
2020

30,2 0,0

§ 21.61.10.
Udmøntning af Aftale om ekstraordinært tilskud til lokale
idræts- og spejderforeninger af april 2020, jf. akt. 158 af
30. april 2020

47,5 0,0

§ 21.61.10. Støtte til den danske forberedelse til OL og PL i 2021, jf.
akt. 183 af 28. maj 2020 15,0 0,0

I alt 1.066,4 1,6

Udgifter Indtægter
§ 21.31.26. Akkreditering af § 21.41.26. Rytmisk Musikkonser-

vatorium 2020-2021 overført til § 19.35.25. It-opga-
ver mv.

-0,4
0,0

I alt  .................................................................................. -0,4 0,0

Udgifter Indtægter
§ 21.11.01. Administration af højskolernes SPS ordning, over-

ført til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen -0,1 0,0
§ 21.11.01. Administration af arrangørers udgifter til landsinds-

amlinger, overført til § 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen

-0,3 0,0

§ 21.11.11. Administration af højskolernes SPS ordning, over-
ført fra § 21.11.01. Departementet 0,1 0,0

§ 21.11.11. Implementeringen af AVMS-direktivet, overført fra
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering 0,3 0,0

§ 21.11.11. Administration af arrangørers udgifter til landsinds-
amlinger, overført fra § 21.11.01. Departementet 0,3 0,0

§ 21.11.11. Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger,
overført til § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige
bygninger

-1,2 0,0

§ 21.11.79. Implementeringen af AVMS-direktivet, overført til
§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen -0,3 0,0

§ 21.33.12. Tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger,
overført fra § 21.11.11.60. Drift og istandsættelse af
fredede og bevaringsværdige bygninger

1,2 0,0

§ 21.33.12. Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger,
overført fra § 21.33.74. Køb og salg af fredede og
bevaringsværdige bygninger

0,9 0,0

§ 21.33.74. Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger,
overført til § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige
bygninger

-0,9 0,0

I alt  .................................................................................. 0,0 0,0
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ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Oversigt over dispositionsbegrænsninger under delloftet for driftsudgifter:

ad 8. Direkte efterbevilling
Oversigt over andre bevillingsforslag under delloftet for driftsudgifter:

ad 9. Andre bevillingsforslag
Oversigt over andre bevillingsforslag:

Udgifter Indtægter
§ 21.11.01. Effektivisering af indkøb mv. -0,1 0,0
§ 21.11.11. Effektivisering af indkøb mv. -0,2 0,0
§ 21.11.79. Effektivisering af indkøb mv. -0,2 0,0
§ 21.23.01. Effektivisering af indkøb mv. -0,4 0,0
§ 21.24.02. Effektivisering af indkøb mv. -0,1 0,0
§ 21.31.13. Effektivisering af indkøb mv. -0,5 0,0
§ 21.32.01. Effektivisering af indkøb mv. -0,1 0,0
§ 21.33.11. Effektivisering af indkøb mv. -0,2 0,0
§ 21.33.21. Effektivisering af indkøb mv. -0,1 0,0
§ 21.41.21. Effektivisering af indkøb mv. -0,1 0,0
§ 21.41.27. Effektivisering af indkøb mv. -0,1 0,0
§ 21.41.31. Effektivisering af indkøb mv. -0,1 0,0
I alt -2,2 0,0

Udgifter Indtægter
§ 21.57.01. Folkehøjskoler, ændret elevtal i skoleåret 2019/2020 19,9 0,0
I alt  .................................................................................. 19,9 0,0

Udgifter Indtægter
§ 21.11.01. Reduktion på statens konsulentforbrug, overført til §

21.11.79. Reserver og budgetregulering -0,6 0,0

§ 21.11.01. Udgifter til implementering af indkøbsmodul i Ind-
Fak, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering

0,1
0,0

§ 21.11.01. Udgifter til kammeradvokat ifm. blankmedieordnin-
gen, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering

0,6
0,0

§ 21.11.11. Reduktion på statens konsulentforbrug, overført til §
21.11.79. Reserver og budgetregulering -1,4 0,0

§ 21.11.11. Arbejdsskadesager, overført fra § 21.11.79. Reserver
og budgetregulering 2,2 0,0

§ 21.11.23. KVINFO, bevilling som følge af ændring i moms-
lovgivningen, overført fra § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag, jf. BV16 pkt. 3.3.2.

0,1
0,0

§ 21.11.23. Nedskrivning af bevilling - billetter til kultur- for-
enings og idrætsaktiviteter -92,1 0,0

§ 21.11.79. Udgifter til implementering af indkøbsmodul i Ind-
Fak, overført til § 21.11.01. Departementet -0,1 0,0

§ 21.11.79. Reduktion på statens konsulentforbrug, overført fra
§ 21.11.01. Departementet 0,6 0,0
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§ 21.11.79. Reduktion på statens konsulentforbrug, overført fra
§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen 1,4 0,0

§ 21.11.79. Reduktion af lån til Dansk Sprognævn sfa. reducerede
flytteomkostninger, overført til § 21.32.07. Dansk
Sprognævn

-0,3
0,0

§ 21.11.79. Ny stillingsstruktur på § 21.41.31 Den Danske Sce-
nekunstskole -1,6 0,0

§ 21.11.79. Arbejdsskadesager, overført til § 21.11.11. Slots- og
Kulturstyrelsen -2,2 0,0

§ 21.11.79. Kompensation som følge af COVID-19 restriktioner -22,1 0,0
§ 21.11.79. Kompensation som følge af COVID-19 restriktioner -19,3 0,0
§ 21.11.79. Udgifter til kammeradvokat ifm. blankmedieordnin-

gen, overført til § 21.11.01. Departementet -0,6 0,0

§ 21.23.01 Kompensation som følge af COVID-19 restriktioner 22,1 0,0
§ 21.32.07. Reduktion af lån til Dansk Sprognævn sfa. reducerede

flytteomkostninger, overført fra § 21.11.79. Reserver
og budgetregulering

0,3
0,0

§ 21.33.11. Kompensation som følge af COVID-19 restriktioner 19,3 0,0
§ 21.33.12. Nedsættelse af udgiftsbevillingen som følge af færre

indbetalte renter og afdrag -6,3 0,0

§ 21.41.09. Udmøntning af vækstplanmidler målrettet efter- og
videreuddannelsesaktiviteter 0,3 0,0

§ 21.41.21. Rammeaftalemidler til KUR samarbejdsprojekter
2020 0,3 0,0

§ 21.41.26. Rammeaftalemidler til KUR samarbejdsprojekter
2020 0,2 0,0

§ 21.41.26. Center for anvendt kunstnerisk innovation overflyttes
til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium -1,0 0,0

§ 21.41.27. Rammeaftalemidler til KUR samarbejdsprojekter
2020 0,4 0,0

§ 21.41.27. Center for anvendt kunstnerisk innovation overflyttes
fra § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium 1,0 0,0

§ 21.41.28. Rammeaftalemidler til KUR samarbejdsprojekter
2020 0,2 0,0

§ 21.41.31. Ny stillingsstruktur (udligningstillæg) og tilpasning
af opgaver i Odsherred 1,6 0,0

§ 21.41.79. Rammeaftalemidler til KUR samarbejdsprojekter
2020 -1,1 0,0

§ 21.41.79. Udmøntning af vækstplanmidler målrettet efter- og
videreuddannelsesaktiviteter -0,3 0,0

I alt  .................................................................................. -98,3 0,0
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 9.128,9 1.696,1 10.825,0
Udgift ......................................................................................... 10.708,5 1.708,8 12.417,3
Indtægt ....................................................................................... 1.579,6 12,7 1.592,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 990,9 1.039,9 2.030,8
21.11. Centralstyrelsen .............................................................. 990,9 1.039,9 2.030,8

Skabende og udøvende virksomhed ...................................... 2.527,5 58,4 2.585,9
21.21. Kunstneriske formål ....................................................... 710,2 - 710,2
21.22. Musik ............................................................................. 288,0 - 288,0
21.23. Scenekunst ..................................................................... 1.108,2 58,5 1.166,7
21.24. Film ................................................................................ 421,1 -0,1 421,0

Bevaring og formidling af kulturarven ................................ 1.791,1 58,9 1.850,0
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ........................................... 709,1 13,2 722,3
21.32. Arkiver mv. .................................................................... 223,7 0,2 223,9
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger
 mv. .................................................................................. 858,3 45,5 903,8

Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ........................... 443,8 1,3 445,1
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. ........................................ 438,4 1,3 439,7
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ......................................... 5,4 - 5,4

Folkeoplysning ......................................................................... 745,0 220,7 965,7
21.51. Fællesudgifter ................................................................. 83,3 200,8 284,1
21.57. Folkehøjskoler ................................................................ 661,7 19,9 681,6

Idræts- og fritidsfaciliteter ..................................................... 61,2 316,9 378,1
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ............................................. 61,2 316,9 378,1

Radio og tv ............................................................................... 2.060,3 - 2.060,3
21.81. Radio og tv .................................................................... 2.060,3 - 2.060,3

Mindretal i danske grænseområder ..................................... 509,1 - 509,1
21.91. Mindretal i danske grænseområder ............................... 509,1 - 509,1

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 186,0 - 186,0
Udgift ......................................................................................... 295,8 -15,5 280,3
Indtægt ....................................................................................... 109,8 -15,5 94,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... -0,9 - -0,9
21.11. Centralstyrelsen .............................................................. -0,9 - -0,9

Skabende og udøvende virksomhed ...................................... - - -
21.21. Kunstneriske formål ....................................................... - - -
21.23. Scenekunst ..................................................................... - - -

Bevaring og formidling af kulturarven ................................ 186,9 - 186,9
21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger
 mv. .................................................................................. 186,9 - 186,9
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Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... - - -
Udgift ......................................................................................... - - -
Indtægt ....................................................................................... - - -

Specifikation af nettotal:

Radio og tv ............................................................................... - - -
21.81. Radio og tv .................................................................... - - -

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 9.314,9 1.696,1 11.011,0
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 9.314,9 1.696,1 11.011,0
 Udgift ..................................................................................... 11.004,3 1.693,3 12.697,6
 Indtægt ................................................................................... 1.689,4 -2,8 1.686,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 3.867,4 152,1 4.019,5
 Indtægt ................................................................................... 1.056,3 6,6 1.062,9
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 18,5 - 18,5
 Indtægt ................................................................................... 23,7 - 23,7
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................................................... 6.795,2 1.563,9 8.359,1
 Indtægt ................................................................................... 499,5 6,1 505,6
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 119,7 - 119,7

Indtægt ................................................................................... - - -
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 203,5 -22,7 180,8
 Indtægt ................................................................................... 109,9 -15,5 94,4
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Fællesudgifter

21.11. Centralstyrelsen

21.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 79,1 -0,2 78,9
Indtægt ............................................................................... 7,6 - 7,6
Udgift ................................................................................. 86,7 -0,2 86,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,1 -0,2 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Administrationsudgifter ifm. kompensation til arran-
gørers udgifter til landsindsamlinger som følge af
COVID-19, jf. akt. 129 af 2. april 2020 ..................... 0,3 0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Administration af højskolernes SPS ordning, over-
før til § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen ............... -0,1 -0,1 -
Administration af arrangørers udgifter til landsinds-
amlinger, overført til § 21.11.11. Slots- og Kultur-
styrelsen ........................................................................ -0,3 -0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Reduktion på statens konsulentforbrug, overført til
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering .................. - -0,6 -
Udgifter til implementering af indkøbsmodul i Ind-
Fak, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-

 gulering ........................................................................ - 0,1 -
Lønsum som følge af administrationsbidrag for
Sydslesvigudvalget og spillehalsmidler ...................... 1,2 - -
Udgifter til kammeradvokat ifm. blankmedieordnin-
gen, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-

 gulering ........................................................................ - 0,5 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 1,9 - 1,9
Overført overskud .............................................................. 8,9 - 8,9
Egenkapital i alt ................................................................. 10,8 - 10,8

Langfristet gæld primo ...................................................... 2,2 - 2,2
+ anskaffelser .................................................................... 0,4 - 0,4
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
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- afskrivninger ................................................................... 0,3 - 0,3
Samlet gæld ultimo ........................................................... 2,3 - 2,3

Låneramme ........................................................................ 43,5 -6,8 36,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 5,3 - 6,3
Bemærkning: lånerammen under § 21.11.01. Departementet er nedjusteret med 6,8 mio. kr. som er overført til § 21.24.02.
Det Danske Filminstitut.

21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen (tekstanm. 174, 187 og 204) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 303,2 26,4 329,6
Indtægt ............................................................................... 191,5 0,2 191,7
Udgift ................................................................................. 494,7 26,6 521,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 36,4 26,6 0,2

2. Aktstykker  
Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. ju-
ni 2020, jf. akt. 247 af 23. juni 20 ............................. 5,3 5,3 -
Overførsel fra § 21.11.11.22. Sekretariatet for Dan-
skernes Digitale Bibliotektil § 21.31.03. Tilskud til
Biblioteksformål mv., jf. akt. 226 af 18. juni 2020 ... -3,9 -4,6 -
Nedlukning af Danskernes Digitale Bibliotek, jf.
akt. 226 af 18. juni 2020 ............................................. - 1,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udmøntning af Aftale om midlertidig kunststøtte-
ordning den 6. april 2020, jf. akt. 144 af 16. april
2020 .............................................................................. 2,0 3,0 -
Udmøntning af Aftale vedrørende udvidelse af den
første fase af en kontrolleret genåbning af 17. april
2020 (sårbare og udsatte, samt svækkede ældre), jf.
akt. 173 af 14. maj 2020 ............................................. 0,4 0,6 -
Aftale om kompensationsordning til særligt nødli-
dende kulturinstitutioner mv. af april 2020 og Afta-
le om nødpulje til de videnspædædagogiske aktivi-
tetscentre af maj 2020, jf. akt. 170 af 14.maj 2020 ... 2,6 3,9 -
Forlængelse af Aftale om midlertidig kunststøtte-
ordning den 6. april 2020 (kunstners A- og B-ind-
komst mv.), jf. akt. 174 af 14. maj 2020 ................... 0,7 1,0 -
Kompensation for tabte annonceindtægter i perio-
den 9. marts til og med 8. juli 2020, jf. akt. 172. af
14. maj 2020 ................................................................ 5,4 5,4 -
Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til
særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. den 18.
april 2020 - sæsonbetonet scenekunst, jf. akt. 180
af 20. maj 2020 ............................................................ 0,5 0,8 0,2
Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til
særligt nødlidende Kulturinstitutioner mv. den 18.
april 2020 - kommunale kulturinstitutioner, spille-
steder og kulturhuse, jf. akt. 181 af 20. maj 2020 ..... 1,3 1,3 -
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Udmøntning af Aftale om forlængelse og udvidelse
af kompensationsordning til arrangører, jf. akt. 189
af 4. juni 2020 ............................................................. 3,1 4,4 -
Forlængelse af Aftale om udfasning af hjælpepak-
ker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af den
15. juni 2020, jf. akt. 253 af 25. juni 2020 ................ 0,7 1,0 -
Forlængelse af Aftale om midlertidig kunststøtte-
ordning den 6. april 2020 (kunstners A- og B-ind-
komst mv.), jf. akt. 255 af 25. juni 2020 ................... 0,7 1,0 -
Udmøntning af Aftale om kompensation til særligt
sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. af
23. juni 2020, jf. akt. 257 af 25. juni 2020 ................ 1,5 1,5 -
Udmøntning af Aftale om særlig aktivitetsindsats
for nyetablerede artister af 23. juni 2020, jf. akt.
260 af 25. juni 2020 .................................................... 0,2 0,2 -
Forlængelse af Aftale om kompensationsordning til
særligt nødlidende Kulturinstitutioner - kommunale
kulturinstitutioner, spillesteder og kulturhuse, jf.
akt. 261 af 25. juni 2020 ............................................. 0,3 0,3 -
Yderligere forlængelse Aftale om udfasning af
hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiati-
ver af den 15. juni 2020, jf. akt. 265 af 30. juni
2020 .............................................................................. 0,5 0,7 -
Udmøntning af Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
af 28. august 2020, jf. akt. 310 af 17. september
2020 .............................................................................. 6,3 9,0 -
Nedskrivning af bevilling til administration af CO-
VID-19 ordninger ........................................................ -6,8 -9,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Administration af højskolernes SPS ordning, over-
ført fra § 21.11.01. Departementet .............................. 0,1 0,1 -
Implementeringen af AVMS-direktivet, overført fra
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering .................. 0,3 0,3 -
Administration af arrangørers udgifter til landsinds-
amlinger, overført fra § 21.11.01. Departementet ...... 0,3 0,3 -
Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger,
overført til § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdi-
ge bygninger ................................................................ - -1,2 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Reduktion på statens konsulentforbrug, overført til
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering .................. - -1,4 -
Lønsum som følge af administration fra en række
reservationsbevillinger og aktstykker .......................... 14,9 - -
Arbejdsskadesager, overført fra § 21.11.79.63. Ar-
bejdsskader mv. ........................................................... - 2,2 -

10. Almindelig virksomhed
Som følge af COVID-19 er der etableret en række forskellige midlertidige støtteordninger,

som retter sig mod mange dele af kulturlivet. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer de forskel-
lige ordninger, hvortil der ydes et administrationsbidrag.
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21.11.23. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 79,8 203,8 283,6
Indtægtsbevilling ............................................................... 3,4 - 3,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 203,8 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. ju-
ni 2020, jf. akt. 247 af 23. juni 2020 ......................... - 211,2 -
Overførsel fra § 21.11.23.69. Tilskud til blinde og
stærkt svagsynede til § 21.31.21.20. Tilskud til
blinde og stærkt svagsynede, jf. akt. 148 af 30.
april 2020 ..................................................................... - -10,2 -
Ekstra bevilling til sommerpakken af 19. juni 2020
- billetter til kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter,
jf. akt. 20 af 5. november 2020 .................................. - 85,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udmøntning af Aftale om særlig aktivitetsindsats
for nyetablerede artister af 23. juni 2020, jf. akt.
260 af 25. juni 2020 .................................................... - 9,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Bevilling vedr. Sangens Hus overføres fra Den Jy-
ske Sangskole til Sangens Hus .................................... - - -
Kvinfo, bevilling som følge af ændring i momslov-
givningen, overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved
nye bevillingsforslag, jf. BV 16, pkt. 3.3.2. ............... - 0,1 -
Nedskrivning af bevilling på pulje til refusionsord-
ning på billetter til kultur- forenings- og idrætsakti-

 viter .............................................................................. - -92,1 -
Der er adgang til at anvende bevillingen på 2,0
mio. kr. til H. C. Andersens Oplevelsescenter, jf.
BV 16, pkt. 3.3.2. ........................................................ - - -

52. Den Jyske Sangskole
Bevillingen er reduceret og overført til § 21.11.23.71. Sangens Hus i forbindelse med at

Sangens Hus fra 2020 er etableret som en selvejende institution.

71. Sangens Hus
Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2020. Bevillingen flyttes i 2020 fra

§ 21.11.23.52. Den Jyske Sangskole i forbindelse med at Sangens Hus er etableret som en selv-
ejende institution. Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 som tilskud til videreudvikling af Sangens Hus.
Indtægter på § 21.11.23.71.21 vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidlerne til kulturelle
formål.
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73. Pulje til refusionsordning på billetter til kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter
Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2020.
Der er indgået Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om sommerpakken af juni 2020 som
bl.a. omfatter refusionsordning på billetter til kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter.

De nærmere kriterier for at kunne opnå refusion er beskrevet i akt. 247 af 23. juni 2020.
I henhold til akt. 20 af 5. november 2020 er kontoen forhøjet med 85,0 mio. kr. Det skyldes,

at aktiviteterne har haft et langt større antal gæster end forventet.
Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 92,1 mio. kr. på forslag til til-

lægsbevillingsloven for 2020.

74. Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter
Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2020.
Der er indgået Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om sommerpakken af juni 2020 som
bl.a. omfatter tilskud til kunstneriske aktiviteter.

De nærmere kriterier for at kunne opnå refusion er beskrevet i akt. 247 af 23. juni 2020 og
for nyetablerede artister, upcoming bands i akt. 260 af 25. juni 2020.

21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 413,1 152,6 565,7
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 152,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensationsordning som følge af COVID-19,
trykte mediers tab af annonceindtægter, akt.172 af
14. maj 2020 ................................................................ - 234,6 -
Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger ... - -82,0 -

55. Kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse
med COVID-19 (tekstanm. 214)

Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2020. Som følge af myndighedernes
tiltag mod COVID-19 oplever medierne et fald i annonceindtægter. Der etableres på den baggrund
en kompensationsordning for trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, uge-
aviser, podcasts, kommercielle radioer, kommercielle ikke- statsejede tvstationer, der har dansk
sendetilladelse eller er registreret hos Radio- og tv-nævnet, magasiner og fagblade, der oplever
fald i annonceindtægter.

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 3.6.2 Mer- og mindreudgifter samt mer- og mindreindtægter sfa. efterregule-
ring af udbetalte tilskud for § 21.11.62.55. Kompensationsordning for
medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med CO-
VID-19 optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
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De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 172 af 14. maj 2020.
Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 82,0 mio. kr. på forslag til til-

lægsbevillingsloven for 2020.

21.11.67. Kompensationsordning til arrangørers udgifter til landsindsamlinger som
følge af COVID-19 (tekstanm. 210)

Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2020. Som følge af COVID-19 har
myndighederne opfordret til, at arrangementer med mere end 1.000 deltagere udskydes eller af-
lyses. I forlængelse heraf etableres en kompensationsordning i 2020. Ordningen administreres af
§ 21.11.01. Departementet.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 6,7 6,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 6,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensation til arrangørers udgifter til landsinds-
amlinger som følge af COVID-19, jf. akt. 129 af 2.
april 2020 ..................................................................... - 9,0 -
Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger ... - -2,3 -

10. Kompensation til arrangører landsindsamlinger
Der er etableret en kompensationsordning i 2020 som yder kompensation til afholdte udgifter

til de landsindsamlinger, som har fået tilladelse til landsindsamlinger i marts 2020 af Indsam-
lingsnævnet, og som følge af myndighedernes opfordring vælger ikke at gennemføre landsinds-
amlingen.

De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 129 af 2. april 2020.
Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 2,3 mio. kr. på forslag til tillægs-

bevillingsloven for 2020.

21.11.68. Pulje- og kompensationsordninger som følge af COVID-19 (tekstanm. 228,
229 og 230)

Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2020, og omfatter en række kom-
pensationsordninger som følge af udbruddet af COVID-19.

Ordningerne administreres af § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlig bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn for § 21.11.68.30. Indsatser for nye fæl-
lesskaber under COVID-19.

BV2.2.13 Tilskud kan forudbetales for § 21.11.68.20. Pulje til aktiviteter på
biografområdet, for § 21.11.68.30. Indsatser for nye fællesskaber
under COVID-19 og for § 21.11.68.40. Pulje til kompensations-
ordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler),
daghøjskoler og Folkeuniversitetet i relation til COVID-19.
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TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 46,6 46,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 46,6 -

2. Aktstykker  
Ensomhedstiltag mhp. indsatser for nye fællesska-
ber mv. under COVID-19, jf. akt. 41 af 12. novem-
ber 2020 ....................................................................... - 25,0 -
Pulje til biografer, jf. akt. 54 af 19. november 2020 . - 10,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Forlystelsesparker og deres erhvervskøretøjer, akt.
63 af 26. november 2020 ............................................ - 20,0 -
Aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversite-
tet, jf. akt. 64 af 26. november 2020 .......................... - 40,0 -
Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger ... - -48,4 -

12. Pulje til Støtte til forlystelsesparker og deres erhvervskøretøjer
Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Konservative og Alternativet om Udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020 afsat
20,0 mio. kr. i 2020 til, at staten refunderer de udgifter, som en forlystelsespark, der ejer et for-
lystelsesapparat, har haft i forbindelse med syn af forlystelsesapparatet og forlystelsesparkens
erhvervskøretøjer i 2020.

Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 18,5 mio. kr. på forslag til til-
lægsbevillingsloven for 2020.

20. Pulje til aktiviteter på biografområdet
Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Enhedslisten, Konservative og Alternativet om Udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020 afsat
15,0 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet, fordelt med 10,0 mio. kr. i 2020
og 5,0 mio. kr. i 2021, jf. akt. 54 af 19. november 2020.

Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 5,5 mio. kr. på forslag til tillægs-
bevillingsloven for 2020.

30. Indsatser for nye fællesskaber under COVID-19
Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe en-
somhed af november 2020 afsat 50,0 mio. kr. Heraf er afsat 10,0 mio. kr. til en strakspulje til
nye fælleskaber i foreningslivet, jf. akt. 41 af 12. november 2020.

31. Indsatser mod ensomhed og selvisolation i boligforeningerne
Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om at bekæmpe en-
somhed af november 2020 afsat 50,0 mio. kr. Heraf er afsat 15,0 mio. kr. til indsatser mod en-
somhed og selvisolation i boligforeningerne, jf. akt. 41 af 12. november 2020.
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40. Pulje til kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftensko-
ler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet i relation til COVID-19

Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Konservative og Alternativet om Udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020 aftalt
at oprette midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter, som
indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer medfører, som er målrettet den folke-
oplysende voksenundervisning (aftenskolerne), daghøjskolerne og Folkeuniversitetet. Midlerne
fordeles med 40,0 mio. kr. i 2020 og 20,0 mio. kr. i 2021, jf. akt. 64 af 26. november 2020.

Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 24,4 mio. kr. på forslag til til-
lægsbevillingsloven for 2020.

21.11.69. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (tekstanm. 211, 217,
220, 222, 223, 224, 225, 226 og 227)

Kontoen er oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2020, og omfatter en række kom-
pensationsordninger som følge af udbruddet af COVID-19.

Ordningen administreres af § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Særlig bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn for § 21.11.69.10. Kompensation ved af-
lysning af større arrangementer, for § 21.11.69.20. Støtteordning for
kunstnere med kombinationsindkomst som følge af COVID-19 og
for § 21.11.69.50. Pulje til kulturelle tiltag for udsatte og sårbare
borgere i relation til COVID-19.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales for § 21.11.69.10. Kompensation ved af-
lysning af større arrangementer, for § 21.11.69.20. Støtteordning for
kunstnere med kombinationsindkomst som følge af COVID19, §
21.11.69.50. Pulje til kulturelle tiltag for udsatte og sårbare borgere
i relation til COVID-19 og for § 21.11.69.85. Aktivitetspulje til
kulturaktiviteter.

BV 2.12.4 Der er adgang til overførsel mellem § 21.11.11.69.60. Støtte til faste
omkostninger og løn og § 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter.

BV 3.6.2 Mer- og mindreudgifter samt mer- og mindreindtægter sfa. efterre-
gulering af udbetalte tilskud optages direkte på forslag til lov om
tillægsbevilling.

BV 2.2.9 Der er adgang til at overføre bevillinger mellem § 20.89.01.10.
Forsøg og udvikling mv. uden tilsagnsordning og § 21.11.69.40.
Støtte til særligt nødlidende kulturinstitutioner og produktionsom-
kostninger i forbindelse med kompensationsordning til de videns-
pædagogiske aktivitetscentre.

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen for §
21.11.69.40. Støtte til særligt nødlidende kulturinstitutioner og pro-
duktionsomkostninger i forbindelse med kompensationsordning til
de videnspædagogiske aktivitetscentre til administration hos §
21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen, heraf 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter.



§ 21.11.69. 587

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 650,0 650,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - 1,4 1,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 650,0 1,4

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udmøntning af Aftale om midlertidig kunststøtte-
ordning den 6. april 2020, jf. akt. 144 af 16. april

 2020 .............................................................................. - 97,0 -
Udmøntning af Aftale vedrørende udvidelse af den
første fase af en kontrolleret genåbning af 17. april
2020 (sårbare og udsatte, samt svækkede ældre), jf.
akt. 173 af 14. maj 2020 ............................................. - 19,4 -
Aftale om kompensationsordning til særligt nødli-
dende kulturinstitutioner mv. af 18. april 2020 og
Aftale om nødpulje til de videnspæd. aktivitetscen-
tre den 4. maj 2020, jf. akt. 170 af 14. maj 2020 ...... - 126,1 -
Forlængelse af Aftale om midlertidig kunststøtte-
ordning den 6. april 2020 (kunstners A- og B-ind-
komst mv.), jf. akt. 174 af 14. maj 2020 ................... - 32,0 -
Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til
særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. den 18.
april 2020 - sæsonbetonet scenekunst, jf. akt. 180
af 20. maj 2020 ............................................................ - 25,2 5,8
Udmøntning af Aftale om kompensationsordning til
særligt nødlidende Kulturinstitutioner mv. den 18.
april 2020 - kommunale kulturinstitutioner, spille-
steder og kulturhuse, jf. akt. 181 af 20. maj 2020 ..... - 42,7 -
Udvidelse af kompensationsordningerne for løn-
kompensation til fyringstruede medarbejdere og fa-
ste omkostninger, jf. akt. 179 af 20. maj 2020 .......... - 205,0 -
Udmøntning af Aftale om forlængelse og udvidelse
af kompensationsordning til arrangører, jf. akt. 189
af 4. juni 2020 ............................................................. - 250,0 -
Forlængelse af Aftale om udfasning af hjælpepak-
ker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af den
15. juni 2020, jf. akt. 253 af 25. juni 2020 ................ - 31,5 -
Forlængelse af Aftale om midlertidig kunststøtte-
ordning den 6. april 2020 (kunstners A og B-ind-
komst mv.), jf. akt. 255 af 25. juni 2020 ................... - 32,0 -
Udmøntning af Aftale om kompensation til særligt
sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. af
23. juni 2020, jf. akt. 257 af 25. juni 2020 ................ - 120,0 -
Udmøntning af Aftale om gradvis udfasning af den
midlertidige lønkompensationsordning - udvidelse
af lønkompensation, jf. akt. 258 af 25. juni 2020 ...... - 25,6 -
Forlængelse af Aftale om kompensationsordning til
særligt nødlidende Kulturinstitutioner - kommunale
kulturinstitutioner, spillesteder og kulturhuse, jf.
akt. 261 af 25. juni 2020 ............................................. - 10,7 -
Yderligere forlængelse Aftale om udfasning af
hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiati-
ver af den 15. juni 2020, jf. akt. 265 af 30. juni

 2020 .............................................................................. - 23,3 -
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Udmøntning af Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
af 28. august 2020, jf. akt. 310 af 17. september

 2020 .............................................................................. - 291,0 -
Kompensationsordning som følge af COVID-19,
aktivitetspulje til kulturaktiviteter, jf. akt. 43 af 12.
november 2020 ............................................................ - 150,0 -
Forhøjet bevilling til kompensationsordning til sær-
ligt nødlidende kulturinstitutioner mv. - sæsonbeto-
net scenekunst, jf. akt. 73. af 3. december 2020 ........ - 15,0 -
Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger ... - -846,5 -4,4

9. Andre bevillingsforslag  
Der er adgang til at omprioritering mellem puljer til
professionelle og nyetablerede kunstnere, jf. BV 16,
pkt. 3.3.2. ..................................................................... - - -

10. Kompensation ved aflysning af større arrangementer
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance,
Alternativet og De Frie Grønne Løsgængere om forlængelse og udvidelse af kompensationsord-
ning til arrangører udvides den eksisterende kompensationsordning udvides til at gælde frem til
og med den 31. august 2020.

De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 189 af 4. juni 2020.
Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 247,1 mio. kr. på forslag til til-

lægsbevillingsloven for 2020.

20. Støtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst som følge af COVID-19
Der er indgået Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Rakale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og
De fire grønne løsgængere om midlertidig kunststøtteordning af april 2020.

Med aftalen etableres en midlertidig kunststøtteordning, som retter sig mod kunstnere med
indkomster, der kan være kombineret af både A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra
selvstændig virksomhed. Ordningen tager dermed højde for de professionelle kunstneres særlige
tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor der ses flere forskellige ansættelsesformer og indtægtskilder.

De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 144 af 16. april 2020
og kompensationsperioden er forlænget i akt. 174 af 14. maj 2020 og i akt. 255 af 25. juni 2020.

Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 94,5 mio. kr. på forslag til til-
lægsbevillingsloven for 2020.

25. Kompensationsordning for særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.
Der er indgået Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance
og Alternativet om kompensation til særligt sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv den
23. juni 2020.

De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 257 af 25. juni 2020.
Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 46,3 mio. kr. på forslag til til-

lægsbevillingsloven for 2020.
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30. Støtte til sæsonbetonet scenekunst
Der er indgået Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og
De fire grønne løsgængere om kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner
mv. af april 2020.

Med aftalen etableres en midlertidig kompensationsordning til sæsonbetonet scenekunstvirk-
somhed mv. som falder uden for Aftale om forlængelse og udvidelse af kompensationsordning
til arrangører af den 18. april 2020, fordi forestillingerne opføres mere end fire uger på samme
lokation og har minimum 100 tilskuere per opførelse. Kompensationsordningen til arrangører
dækker ikke aktiviteter, som varer mere end fire uger på samme lokation og har et deltagertal
under 350.

Ordningen omfatter desuden Grønnegårds Teatret, selvom teatret modtager driftstilskud fra
staten. Grønnegårds Teatret har udelukkende forestillingsaktiviteter i sommeren og kategoriseres
derfor som sæsonbetonet.

Endelig omfattes tre små cirkusser med en tilskuerkapacitet over 100 men under 350. Disse
tre cirkusser er ikke omfattet af arrangementsordningen.

De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 180 af 20. maj 2020.
Bevillingen er på akt. 73 af 3. december 2020 forhøjet med 15,0 mio. kr.
Indtægtsbevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 4,4 mio. kr. og udgifts-

bevillingen er nedskrevet med 8,9 mio. kr. på forslag til tillægsbevillingsloven for 2020.

40. Støtte til særligt nødlidende kulturinstitutioner og produktionsomkostninger
Der er indgået Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre,

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance
og De fire grønne løsgængere om kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner
mv. af april 2020 og Aftale om nødpulje til de videnspædagogiske aktivitetscentre af maj 2020.

Med aftalerne etableres en midlertidig kompensationsordning til særligt nødlidende kulturin-
stitutioner mv. på Kulturministeriets område og videnspædagogiske aktivitetscentre, som modta-
ger tilskud fra § 20.89.03.30. Driftslignende tilskud til videnspædagogiske aktivitetscentre med
tilsagnsordning under Børne- og Undervisningsministeriet. Ordningen retter sig mod ellers vel-
drevne kulturinstitutioner mv., der er i fare for at gå konkurs som følge af COVID-19.

Endvidere etableres en midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til
kulturinstitutioner mv. på Kulturministeriets område og videnspædagogiske aktivitetscentre, som
modtager driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet. Ordningen retter sig mod
kulturinstitutioner mv., der har udækkede produktionsomkostninger til publikumsrettede aktivite-
ter, fx udstillinger og forestillinger, som følge af at de er aflyst eller udskudt pga. COVID-19.

De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 170 af 14. maj 2020.
Der er indgået Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker,
stimuli-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020, hvilket forlængede en række kompensa-
tionsordninger.

De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 253 af juni 2020
og akt. 265 af 30. juni 2020.

Det er med akt. 170 af 14. maj 2020, akt. 253 af 25. juni 2020 og 265 af 30. juni 2020 tiltrådt
at overføre i alt 23,0 mio. kr. fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde til § 21.11.69.
Kompensationsordninger som følge af COVID-19 til støtte til særligt nødlidende kulturinstitu-
tioner og produktionsomkostninger. Overførslen opføres ikke på lov om tillægsbevilling for 2020
som følge af, at der i 2020 ikke er blevet udbetalt kompensation til videnspædagogiske aktivi-
tetscentre under Børne- og undervisningsministeriets ressort.

Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 137,2 mio. kr. på forslag til til-
lægsbevillingsloven for 2020.
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45. Pulje til kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige
og kunstnere mv

Der er indgået Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance
og Alternativet om etablering af en pulje på 70,0 mio. kr. til dækning af produktionsomkostninger
for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv. af juni 2020.

De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 257 af 25. juni 2020.
Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 70,0 mio. kr. på forslag til til-

lægsbevillingsloven for 2020.

50. Pulje til kulturelle tiltag for udsatte og sårbare borgere i relation til COVID-19
Der er indgået Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige
og Alternativet om udvidelse af den første fase af en kontrolleret genåbning af april 2020.

De samme partier indgik Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse
med COVID-19 af april 2020. I denne aftale afsættes 10 mio. kr. i 2020 til en pulje til kultur-,
idræts- og foreningslivet, herunder Idræt for Sindet. Midlerne kan søges af højskoler, kulturin-
stitutioner og relevante foreninger og organisationer til at etablere aktiviteter og tilbud, der kan
medvirke til at afbøde virkningen af nedlukningen af samfundet og genoprette udsatte gruppers
deltagelse i lokale idræts- og kulturaktiviteter.

Der er indgået Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alter-
nativet og Susanne Zimmer (UFG) en aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med
COVID-19 af maj 2020. I aftalen indgik, at der i 2020 afsættes 10 mio. kr. til understøttelse af
initiativer, hvor kultur-, idræts-, og foreningsliv i samarbejde med sociale aktører og institutioner
skaber aktiviteter og tilbud målrettet såvel ældre på plejehjem som hjemmeboende ældre under
sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 173 af 14. maj 2020.

60. Støtte til faste omkostninger og løn
Der er tiltrådt midlertidige kompensationsordninger for 1) lønkompensation til fyringstruede

medarbejdere og 2) faste omkostninger, som følge af COVID-19. Ordningerne omfatter også in-
stitutioner (foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v.), hvor offentlig tilskud til drift udgør
halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.
Ordningen for lønkompensation til fyringstruede medarbejdere er baseret på Trepartsaftale mel-
lem regeringen og arbejdsmarkedets parter om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på
det private arbejdsmarked. Ordningen for faste omkostninger er baseret på Aftale mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om COVID-19-initia-
tiver af marts 2020.

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 179 af 20. maj 2020 og akt. 258 af 25. juni 2020 (Er-
hvervsministeriets aktstykker) kompensationsordningerne, herunder at der kan overføres admini-
strationsbidrag til de myndigheder, der administrerer ordningen via interne statslige overførsler,
jf. Budgetvejledningens pkt. 2.12.4. Administrationsudgifter, dog maksimalt svarende til de fak-
tiske udgifter.

De nærmere kriterier for at kunne opnå kompensation er beskrevet i akt. 179 af 20. maj 2020
og i akt. 258 af 25. juni 2020.

Der er indgået Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimu-
li-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020. Aftalen betød bl.a. at den eksisterende ordning for
kompensation for faste omkostninger blev erstattet. Den nye ordning er beskrevet i akt. 259 af
25. juni 2020.
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Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 157,1 mio. kr. på forslag til til-
lægsbevillingsloven for 2020.

70. Kompensation til kommunale kulturinstitutioner og visse kommunale spillesteder og
kulturhuse

Der er indgået Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimu-
li-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020. Det følger af aftalen, at udvidelsen af de midler-
tidige kompensationsordninger vedrørende lønudgifter til fyringstruede medarbejdere og faste
omkostninger for nedenfor nævnte kommunale institutioner forlænges.

Med aftalen etableres en udvidelse af statens midlertidige kompensationsordninger for løn-
omkostninger til fyringstruede medarbejdere og faste omkostninger, der er etableret som følge
af COVID-19.

Ordningerne omfatter:
Kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet (fx statsanerkendte, kommu-

nalt ejede museer).
Seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus,

Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør.
Betingelserne og kriterierne for ordningerne er beskrevet i akt. 181 af 20. maj 2020, akt. 261

af den 25. juni 2020 og akt. 261 af 25. juni 2020.
Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 32,9 mio. kr. på forslag til til-

lægsbevillingsloven for 2020.

85. Aktivitetspulje til kulturaktiviteter
Der er indgået Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Det Konservative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk
erhvervs-, idræts og kulturliv af august 2020. Aftalen omfatter en fortsat aktivitet på kulturom-
rådet til glæde for publikum, arrangørerne og deres underleverandører. Aftalepartierne er enige
om at etablere en aktivitetspulje til kulturaktiviteter med det formål at understøtte, at der i peri-
oden den 1. september til den 31. oktober 2020 i højere grad vil blive afholdt nye eller allerede
planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, fx koncerter samt teater- og biografforestillinger på
kulturområdet, og at kulturaktiviteter kan gennemføres med respekt for COVID-19-restriktioner
og -retningslinjer og derfor fx med reduceret publikum.

Betingelserne og kriterierne for ordningerne er beskrevet i akt. 310 af 17. september 2020.
Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Al-
ternativet afsættes yderligere 150,0 mio. kr. i 2020 og 150 mio. kr. i 2021 til at videreføre akti-
vitetspulje til kulturaktiviteter til d. 31. januar 2021, jf. akt. 43 af 12. november 2020.

Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 52,5 mio. kr. på forslag til til-
lægsbevillingsloven for 2020.



592 § 21.11.79.

21.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 9,7 -44,6 -34,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -28,9 -44,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Implementeringen af AVMS-direktivet, overført til
§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen ......................... -0,3 -0,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Reduktion på statens konsulentforbrug, overført fra
§ 21.11.11. Slots- og Kulturstyrelsen ......................... - 1,4 -
Reduktion på statens konsulentforbrug, overført fra
§ 21.11.01. Departementet ........................................... - 0,6 -
Reduktion på statens konsulentforbrug ....................... - - -
Udgifter til implementering af indkøbsmodul i Ind-
Fak, overført til § 21.11.01. Departementet ............... - -0,1 -
Reduktion af lån til Dansk Sprognævn sfa. reduce-
rede flytteomkostninger, overført til § 21.32.07.
Dansk Sprognævn ........................................................ - -0,3 -
Ny stillingsstruktur på § 21.41.31 Den Danske Sce-
nekunstskole ................................................................. -1,0 -1,6 -
Arbejdsskadesager, overført til § 21.11.11. Slots-
og Kulturstyrelsen ........................................................ - -2,2 -
Kompensation som følge af COVID-19 restriktio-
ner, overført til § 21.23.01 DKT ................................. -14,7 -22,1 -
Kompensation som følge af COVID-19 restriktio-
ner, overført til § 21.33.11. Nationalmuseet ............... -12,9 -19,3 -
Udgifter til kammeradvokat ifm. blankmedieordnin-
gen, overført til § 21.11.01. Departementet ................ - -0,5 -

Oversigt over andre bevillingsforslag, driftsreserven (underkonto 10 og 60):
Løn Øvrig drift

§ 21.11.11. Implementeringen af AVMS-direktivet, overført til § 21.11.11.
Slots- og Kulturstyrelsen -0,3 -0,3

Effektivisering på statens indkøb mv -0,2

§ 21.11.11. Udgifter til kammeradvokat ifm blankmedieordningen, overført fra
§ 21.11.79. Reserver og budgetregulering -0,5

§ 21.41.31. Ny stillingsstruktur på § 21.41.31 Den Danske Sceneskole -1,0 -1,6
§ 21.11.01. Reduktion på statens konsulentforbrug, overført § 21.11.79.68 -5,9
§ 21.11.01 Udgifter til implementering af indkøbsmodul i IndFak -0,1

§ 21.32.07. Reduktion af lån til Dansk Sprognævn sfa. Reducerede flytteom-
kostninger -0,3

§ 21.23.01 Kompensation som følge af COVID-19 restriktioner -14,7 -7,4
§ 21.33.11. Kompensation som følge af COVID-19 restriktioner -12,9 -6,4

I alt  ......................................................................................................... -28,9 -22,7
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Oversigt over arbejdsskader mv. (underkonto 63):

Oversigt over negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser (ny underkonto 68):

Løn Øvrig drift

§ 21.11.11. Administration af arbejdsskadesager ............................................ -2,2

I alt  ....................................................................................................... -2,2

Løn Øvrig
drift

§ 21.11.11. Overført ifm. udmøntning af negativ budgetregulering 1,4
§ 21.11.01. Overført ifm. udmøntning af negativ budgetregulering 0,6
§ 21.11.79.60. Overført ifm. udmøntning af negativ budgetregulering 5,9

I alt  ....................................................................................................... 7,9



594 § 21.2.

Skabende og udøvende virksomhed

21.21. Kunstneriske formål

21.21.01. Statens Kunstfond (tekstanm. 187, 208 og 213) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 490,4 5,0 495,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 42,7 5,0 47,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,0 5,0

2. Aktstykker  
Sammen om kunsten, jf. akt. 186 af 4. juni 2020 ...... - 5,0 5,0

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel inden for hovedkontoen - til tværgående
initiativer på underkonto 76. ....................................... - - -

76. Tværgående eller tværkunstneriske formål
Underkontoen er ny på forslag til lov om tillægsbevilling 2020. Bevillingen anvendes i hen-

hold til lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed, § 8 stk. 9, til fondens
eventuelle tværgående eller tværkunstneriske formål. Fonden har mulighed for at omdisponere
op til 10 pct. af hovedkontoens bevilling.

Indtægter på § 21.21.01.76.21. vedrører forventet tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle
formål.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,2 - 7,2
Indtægt ............................................................................... 0,2 0,1 0,3
Udgift ................................................................................. 7,4 0,1 7,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,1 0,1

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, jf, akt. 187 af 11. juni 2020 .... - 0,1 0,1
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97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.21.33.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.

21.22. Musik

21.22.10. Diverse tilskud til musikformål (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 16,2 - 16,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Der er adgang til tilskud kan gives som tilsagn for
§ 21.22.10.20. Danmarks Underholdningsorkester,
jf. BV 16, pkt. 3.3.2. ................................................... - - -

20. Danmarks Underholdningsorkester

21.23. Scenekunst

21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 528,0 58,0 586,0
Indtægt ............................................................................... 273,4 0,8 274,2
Udgift ................................................................................. 801,4 58,8 860,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 58,8 0,8

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, jf, akt. 187 af 11. juni 2020 .... - 0,8 0,8

4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud kan gives som tilsagn for § 21.22.10.20. Danmarks Under-
holdningsorkester.
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Kompensation som følge af COVID-19 restriktio-
ner, overført fra § 35.11.50. Reserve til Skattemini-
steriet og fra § 35.11.29. Reserve til facility mana-
gement, jf. akt. 67 af 17. december 2020 ................... - 36,3 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Kompensation som følge af COVID-19 restriktio-
ner, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-

 gulering ........................................................................ - 22,1 -

10. Driftsbudget
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægterne på § 21.23.01.10.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.
Der er desuden overført 36,3 mio. kr. i 2020 til Det Kgl. Teater som følge af COVID-19

restriktioner fra § 35.11.50.30. Ejendomsområdet, jf. akt. 67 af 17. december 2020.

21.23.11. Tilskud til teatre mv. (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 390,5 0,5 391,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 21,3 - 21,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,5 -

2. Aktstykker  
Kompensation for stigende huslejeudgifter som føl-
ge af SEA reform, jf. akt. 112 af 8. december 2020 . - 0,5 -
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21.24. Film

21.24.02. Det Danske Filminstitut (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 115,1 -0,1 115,0
Indtægt ............................................................................... 32,3 0,2 32,5
Udgift ................................................................................. 147,4 0,1 147,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,1 0,2

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 ......... - 0,2 0,2

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,1 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 2,4 - 2,4
Overført overskud .............................................................. 8,3 - 8,3
Egenkapital i alt ................................................................. 10,7 - 10,7

Langfristet gæld primo ...................................................... 23,3 - 23,3
+ anskaffelser .................................................................... 5,3 - 5,3
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 4,9 - 4,9
Samlet gæld ultimo ........................................................... 23,7 - 23,7

Låneramme ........................................................................ 30,2 6,8 37,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 78,5 - 64,1
Bemærkning: lånerammen under § 21.24.02. Det Danske Filminstitut er opjusteret med 6,8 mio. kr. som er overført fra
§ 21.11.01. Departementet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.24.02.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.
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Bevaring og formidling af kulturarven

21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)

21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv. (tekstanm. 187) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 128,7 3,5 132,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 44,1 - 44,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,5 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 21.11.11.22. Sekretariatet for Dan-
skernes Digitale Bibliotektil § 21.31.03.62 Dansker-
nes Digitale Bibliotek - tilskud, jf. akt. 226 af 18.
juni 2020 ...................................................................... - 4,6 -
Nedlukning af Danskernes Digitale Bibliotek, jf.
akt. 226 af 18. juni 2020 ............................................. - -1,1 -

21.31.13. Det Kgl. Bibliotek (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 571,3 -0,5 570,8
Indtægt ............................................................................... 116,7 1,9 118,6
Udgift ................................................................................. 688,0 1,4 689,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,4 1,9

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 ......... - 1,9 1,9

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,5 -

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.31.13.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.
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21.31.21. Nota (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 47,7 10,2 57,9
Indtægt ............................................................................... 26,5 - 26,5
Udgift ................................................................................. 74,2 10,2 84,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,2 -

2. Aktstykker  
Overførsel fra § 21.11.23.69. Tilskud til blinde og
stærkt svagsynede til § 21.31.21.20. Tilskud til
blinde og stærkt svagsynede, jf. akt. 148 af 30.
april 2020 ..................................................................... - 10,2 -

20. Tilskud til blinde og stærkt svagsynede
Kontoen er oprettet i forbindelse med forslag til tillægsbevillingslov for 2020, jf. akt. 148 af

30. april 2020.

21.32. Arkiver mv.

21.32.01. Rigsarkivet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 142,0 -0,1 141,9
Indtægt ............................................................................... 22,5 0,3 22,8
Udgift ................................................................................. 164,5 0,2 164,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,2 0,3

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 ......... - 0,3 0,3

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,1 -

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.32.01.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.
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21.32.07. Dansk Sprognævn (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 12,3 0,3 12,6
Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5
Udgift ................................................................................. 12,8 0,3 13,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Reduktion af lån til Dansk Sprognævn sfa. reduce-
rede flytteomkostninger, overført fra § 21.11.01.

 Departementet .............................................................. - 0,3 -

21.33. Museer, fortidsminder, slotte og fredede bygninger mv.

21.33.11. Nationalmuseet (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 220,7 50,7 271,4
Indtægt ............................................................................... 199,7 0,5 200,2
Udgift ................................................................................. 420,4 51,2 471,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 34,0 51,2 0,5

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 ......... - 0,5 0,5
Kompensation som følge af COVID-19 restriktio-
ner, overført fra § 35.11.50. Reserve til Skattemini-
steriet og fra § 35.11.29. Reserve til facility mana-
gement, jf. akt. 67 af 17. december 2020 ................... 21,1 31,6 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Kompensation som følge af COVID-19 restriktio-
ner, overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre-
gulering ........................................................................ 12,9 19,3 -
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10. Almindelig virksomhed
Der er overført 31,6 mio. kr. i 2020 til Nationalmuseet som følge af COVID-19 restriktioner

fra § 35.11.50.30. Ejendomsområdet, 35.11.50.70. Momsområdet og § 35.11.29. Reserve til fa-
cility management, jf. akt. 67 af 17. december 2020.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.33.11.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.

21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger (tekstanm. 187 og 193) (Reser-
vationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 42,0 -4,2 37,8
Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger,
overført fra § 21.11.11.60. Drift og istandsættelse
af fredede og bevaringsværdige bygninger ................. - 1,2 -
Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger,
overført fra § 21.33.74. Køb og salg af fredede og
bevaringsværdige bygninger ........................................ - 0,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nedsættelse af udgiftsbevillingen som følge af fær-
re indbetalte renter og afdrag ...................................... - -6,3 -

21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 82,1 -0,1 82,0
Indtægt ............................................................................... 65,1 0,6 65,7
Udgift ................................................................................. 147,2 0,5 147,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,5 0,6

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 ......... - 0,6 0,6

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,1 -
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97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.33.21.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.

21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 7,5 - 7,5
Indtægt ............................................................................... 4,3 0,3 4,6
Udgift ................................................................................. 11,8 0,3 12,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 0,3

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 ......... - 0,3 0,3

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.33.23.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.

21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1,1 -0,9 0,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 0,1 - 0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger,
overført til § 21.33.12. Fredede og bevaringsværdi-
ge bygninger ................................................................ - -0,9 -
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21.33.78. Slots- og ejendomsvirksomhed (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 243,9 -15,5 228,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 76,7 -15,5 61,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -15,5 -15,5

2. Aktstykker  
Nyborg Slot, jf. akt. 212 af 18. juni 2020 .................. - -15,5 -
Nyborg Slot, jf. akt. 212 af 18. juni 2020 .................. - - -15,5
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Videregående uddannelse (tekstanm. 186)

21.41. Uddannelsesinstitutioner mv.

21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 49,1 0,3 49,4
Indtægt ............................................................................... 12,2 - 12,2
Udgift ................................................................................. 61,3 0,3 61,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af vækstplanmidler målrettet efter- og

 videreuddannelsesaktiviteter ........................................ - 0,3 -

21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 91,4 0,2 91,6
Indtægt ............................................................................... 19,7 0,3 20,0
Udgift ................................................................................. 111,1 0,5 111,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,5 0,3

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 ......... - 0,3 0,3

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Rammeaftalemidler til KUR samarbejdsprojekter

 2020 .............................................................................. - 0,3 -

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.41.21.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.



§ 21.41.26. 605

21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 36,7 -0,6 36,1
Indtægt ............................................................................... 2,2 - 2,2
Udgift ................................................................................. 38,9 -0,6 38,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -1,0 -0,6 -

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 ......... - 0,3 0,3

4. Overførsel mellem ministerområder  
Akkreditering af § 21.41.26. RMC 2020 -2021,
overført til § 19.35.25. Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet ............................................................ -0,4 -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Rammeaftalemidler til KUR samarbejdsprojekter

 2020 .............................................................................. - 0,2 -
Center for anvendt kunstnerisk innovation overflyt-
tes til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium ... -0,6 -0,7 -0,3

20. Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Opgaven vedrørende Center for Anvendt Kunst-

nerisk Innovation er i 2020 flyttet til § 21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.41.26.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.

21.41.27. Det Jyske Musikkonservatorium (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 82,7 0,7 83,4
Indtægt ............................................................................... 6,5 0,5 7,0
Udgift ................................................................................. 89,2 1,2 90,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,6 1,2 0,5

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 ......... - 0,2 0,2

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Rammeaftalemidler til KUR samarbejdsprojekter
 2020 .............................................................................. - 0,4 -

Center for anvendt kunstnerisk innovation overflyt-
tes fra § 21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium .... 0,6 0,7 0,3

10. Almindelig virksomhed
Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingsloven 2020 i forbindelse med opgaven

vedrørende Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation er flyttet fra Rytmisk Musikkonservato-
rium.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.41.27.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.

21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 46,2 0,2 46,4
Indtægt ............................................................................... 2,4 - 2,4
Udgift ................................................................................. 48,6 0,2 48,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Rammeaftalemidler til KUR samarbejdsprojekter

 2020 .............................................................................. - 0,2 -

21.41.31. Den Danske Scenekunstskole (tekstanm. 205) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 81,4 1,9 83,3
Indtægt ............................................................................... 9,1 0,2 9,3
Udgift ................................................................................. 90,5 2,1 92,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,0 2,1 0,2

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, akt. 187 af 11. juni 2020 ......... - 0,2 0,2
Kompensation for stigende huslejeudgifter som føl-
ge af SEA reform, jf. akt. 112 af 17. december

 2020 .............................................................................. - 0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering på statens indkøb mv. ......................... - -0,1 -
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9. Andre bevillingsforslag  
Ny stillingsstruktur (udligningstillæg) og tilpasning
af opgaver i Odsherred ................................................ 1,0 1,6 -

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.41.31.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.

21.41.41. Den Danske Filmskole (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 47,5 - 47,5
Indtægt ............................................................................... 4,9 0,4 5,3
Udgift ................................................................................. 52,4 0,4 52,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,4 0,4

2. Aktstykker  
Energieffektivisering, jf. akt. 187 af 11. juni 2020 .... - 0,4 0,4

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Der er bevilget tilskud til energieffektiviseringsprojekt fra udlodningsmidler.
Indtægter på § 21.41.41.97.34. vedrører tilskud fra udlodningsmidler til energieffektivise-

ringsprojekt, jf. akt. 187 af 11. juni 2020.

21.41.79. Budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,4 -1,4 2,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Rammeaftalemidler til KUR samarbejdsprojekter

 2020 .............................................................................. - -1,1 -
Udmøntning af vækstplanmidler målrettet efter- og

 videreuddannelsesaktiviteter ........................................ - -0,3 -
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Oversigt over andre bevillingsforslag:
Løn Øvrig drift

§ 21.41. Rammeaftalemidler -1,1
§ 21.41.09. Udmøntning af vækstplanmidler målrettet efter- og

videreuddannelsesaktiviteter -0,3
I alt  .................................................................................. -1,4
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Folkeoplysning

21.51. Fællesudgifter

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og 207) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 83,2 200,8 284,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 14,2 - 14,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 200,8 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. ju-
ni 2020, jf. akt. 247 af 23. juni 2020 ......................... - 17,8 -
Ekstraordinær bevilling til Dansk Ungdoms Fælles-
råd, jf. akt. 295 af 10. september 2020 ...................... - 18,5 -
Udmøntning af Aftale om udvidelse af hjælpepak-
ker af 27. oktober 2020, jf. akt. 38 af 12. november

 2020 .............................................................................. - 13,3 -
Udmøntning af Aftalen om kompensation til nord-
jyske erhvervs- kultur- og idrætsliv samt udsatte
borgere af 20. november 2020, jf. akt. 108 af 10.
december 2020 ............................................................. - 3,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udmøntning af Aftale om akut, midlertidig hjælpe-
ordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler
ifm. COVID-19 den 31. marts 2020, jf. akt. 131 af
2. april 2020 ................................................................. - 141,0 -
Udmøntning af Aftale om ekstraordinært tilskud til
lokale idræts- og spejderforeninger af april 2020, jf.
akt. 158 af 30. april 2020 ............................................ - 2,5 -
Udmøntning af Aftale om akut, midlertidig hjælpe-
ordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler
ifm. COVID-19 den 31. marts 2020, jf. akt. 171 af
14. maj 2020 ................................................................ - 30,2 -
Yderligere forlængelse af akut hjælpepakke til høj-
skoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger i
relation til COVID-19, jf. akt. 256 af 25. juni 2020 .. - 30,2 -
Nedskrivning af bevilling til COVID-19 ordninger ... - -55,7 -

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der kan af § 21.51.01.68. Pulje til akut hjælpeordning til højskoler,
aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger i relation til COVID-19
anvendes op til 3 pct. af bevillingen til administration hos Slots-
og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift.
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60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd
Med Aftalen mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-

vative Folkeparti og Alternativet om sommerpakke af juni 2020 igangsættes en række genopret-
ningsaktiviter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Det sker bl.a. gennem medlemsor-
ganisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (lokale spejderforeninger samt kulturelle, sociale,
religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, og udvekslingsorganisationer, politiske
ungdomspartier mv.) og lokale idrætsforeninger kan søge puljemidler til at skabe aktiviteter og
oplevelser for danskerne i sommeren 2020.

De nærmere betingelser mv. for ordningerne er beskrevet i akt. 158 af 30. april 2020 og i
akt. 247 af 23. juni 2020.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs
idræts- og kulturliv af august 2020 afsættes yderligere 100,0 mio. kr. i 2020 til DIF, DGI, Fir-
maidrætten og DUF som en udvidelse af den eksisterende hjælpepakke for foreninger på idræts-
og ungdomsområdet. De nærmere betingelser mv. for ordningerne er beskrevet i akt. 295 af 10.
september 2020.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020
afsættes yderligere i alt 100,0 mio. kr. i 2020 og 50,0 mio. kr. i 2021 til foreningspuljerne under
DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i perioden den 1. november 2020 - den 31. januar 2021 på de
nuværende betingelser for puljerne, jf. akt. 38 af 12. november 2020.

68. Pulje til akut hjælpeordning til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger i
relation til COVID-19 (tekstanm. 212 og 219)

Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 2020.
Kontoen er oprettet sfa. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Al-
ternativet og Det grønne politiske kontorfællesskab om akut, midlertidig hjælpeordning målrettet
folkeoplysning og folkehøjskoler ifm. COVID-19 af marts 2020, og efterfølgende Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Det Konservative Folkeparti, og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer,
og eksportinitiativer af juni 2020.

Danmarks højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger har måtte lukke en række
aktiviteter som led i foranstaltningerne til hindring af COVID-19-smitte. Derfor er oprettet en
hjælpeordning målrettet folkehøjskolerne, den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler-
ne), daghøjskoler og Folkeuniversitetsafdelinger, som skal kompensere højskoler, aftenskoler og
Folkeuniversitetsafdelinger for indtil 90 pct. af den tabte deltagerbetaling.

De forskellige ordninger og betingelser for ordningerne er beskrevet i akt. 131 af 2. april
2020, og kompensationsperioden er forlænget i akt. 171 af 14. maj 2020 og i akt. 256 af 25. juni
2020.

Bevillingen til håndering af COVID-19 er nedskrevet med 55,7 mio. kr. på forslag til til-
lægsbevillingsloven for finansåret 2020.

69. Tilskud til højskolers sommeraktiviteter
Kontoen er oprettet på forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 2020.
Med Aftalen mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-

vative Folkeparti og Alternativet om sommerpakke af juni 2020 igangsættes en række aktiviteter
og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Det sker bl.a. gennem understøttelse af højsko-
lernes sommeraktiviteter. Flere borgere skal have mulighed for at komme på højskole i hele
Danmark. Intentionen med bevillingen er at give højskolerne mulighed for at markedsføre som-
merens kurser, give rabatter og udvikle nye aktiviteter og kurser, som er med til at skabe fæl-
lesskab og oplevelser for borgere og turister i løbet af sommeren.

De nærmere betingelser mv. for ordningerne er beskrevet i akt. 247 af 23. juni 2020.



§ 21.57. 611

21.57. Folkehøjskoler

21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 611,3 19,9 631,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 19,9 -

8. Direkte efterbevilling  
Ændret elevtal for skoleåret 2019-2020 ...................... - 19,9 -

Centrale aktivitetsoplysninger:

Bemærkninger: Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.

B TB B+TB

A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt .................................................................................. 549,9 10,9 560,8
1.1 Takst 1.................................................................................................. 29,2 -9,1 20,1
1.2 Takst 2.................................................................................................. 16,6 -0,3 16,3
1.3 Takst 3.................................................................................................. 504,1 20,3 524,4
1.4. Takst v. ekstern komp. udd ................................................................. 0,0 0,0 0,0
2. Tilskud til svært handicappede............................................................ 43,6 8,2 51,8
3. Tilskud til specialundervisning............................................................ 2,3 -0,3 2,0
4. Særligt prioriterede elevgrupper .......................................................... 14,2 0,9 15,1
5. Elevstøtte for elever under 18 år......................................................... 1,4 0,2 1,6
I alt ............................................................................................................... 611,4 19,9 631,3

B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud i alt
1.1 Takst 1.................................................................................................. 736 -228 507
1.2 Takst 2.................................................................................................. 270 -6 264
1.3 Takst 3.................................................................................................. 4.802 193 4.996
1.4. Takst v. ekstern komp. udd. ................................................................ 0 0 0
2. Tilskud til svært handicappede............................................................ 296 0 296
3. Tilskud til specialundervisning............................................................ 106 -16 89
4. Særligt prioriterede elevgrupper .......................................................... 485 31 515
5. Elevstøtte for elever under 18 år......................................................... 103 18 121

C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1 Takst 1.................................................................................................. 39,7 0,0 39,7
1.2 Takst 2.................................................................................................. 61,5 0,0 61,5
1.3 Takst 3.................................................................................................. 105,0 0,0 105,0
1.4 Takst v. ekstern komp. udd. ................................................................ 61,9 0,0 61,9
2. Tilskud til svært handicappede............................................................ 147,4 0,0 147,4
3. Tilskud til specialundervisning............................................................ 21,8 0,0 21,8
4. Særligt prioriterede elevgrupper .......................................................... 26,4 0,0 26,4
5. Elevstøtte for elever under 18 år......................................................... 15,6 0,0 15,6
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10. Driftstakster
Driftstilskuddet forhøjes med 10,9 mio. kr., da aktiviteten - antallet af årselever - på tids-

punktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 forventes æn-
dret end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2020. Den samlede forventede aktivitets-
nedgang omfatter 41 færre årselever fordelt med -228 årselever på takst 1 (kurser under 2 uger),
-6 årselever på takst 2 (kurser som er på mere end 2 uger og mindre end 12 uger) og en forhøjelse
på 193 årselever på takst 3 (kurser der strækker sig over mere end 12 uger).

30. Tilskud til svært handicappede
Kontoen er forhøjet med 8,2 mio. kr. da aktiviteten - antallet af elever med et svært handicap

- på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 for-
ventes at være højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2020.

35. Tilskud til specialundervisning
Kontoen er nedsat med 0,3 mio. kr. da aktiviteten - antallet af elever med som har brug for

specialundervisning - på tidspunktet for udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for
finansåret 2020 forventes at være højere end forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2020.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
Bevillingen er forhøjet med 0,9 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af

forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 forventes at være højere med 31 årselever
i forhold til det forudsatte ved udarbejdelsen af finansloven for 2020.

50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler
Bevillingen forhøjes med 0,2 mio. kr., da aktiviteten på tidspunktet for udarbejdelsen af for-

slag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 forventes at være i alt 18 årselever højere end
forudsat ved udarbejdelsen af finansloven for 2020.



§ 21.6. 613

Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter

21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187 og 207) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 61,2 316,9 378,1
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 316,9 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af Aftale om sommerpakken af 19. ju-
ni 2020, jf. akt. 247 af 23. juni 2020 ......................... - 86,2 -
Ekstraordinær bevilling til lokale foreninger under
Danmarks Idrætsforbund, jf. akt. 295 af 10. septem-
ber 2020 ....................................................................... - 81,5 -
Udmøntning af Aftale om udvidelse af hjælpepak-
ker af 27. oktober 2020, jf. akt. 38 af 12. november

 2020 .............................................................................. - 86,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udmøntning af Aftale om ekstraordinært tilskud til
lokale idræts- og spejderforeninger af april 2020, jf.
akt. 158 af 30. april 2020 ............................................ - 47,5 -
Støtte til den danske forberedelse til OL og PL i
2021, jf. akt. 183 af 28. maj 2020 .............................. - 15,0 -

63. Pulje til lokale foreninger under Danmarks Idrætsforbund
Med Aftalen mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-

vative Folkeparti og Alternativet om sommerpakke af juni 2020 afsættes bevilling til DIF med
henblik på at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Målgruppen er børn,
unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes
livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne.
Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og skal aktivere brugerne gennem deltagelse i de
støttede aktiviteter. De nærmere betingelser mv. for ordningerne er beskrevet i akt. 247 af 23. juni
2020.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs
idræts- og kulturliv af august 2020 afsættes yderligere 100,0 mio. kr. i 2020 til DIF, DGI, Fir-
maidrætten og DUF som en udvidelse af den eksisterende hjælpepakke for foreninger på idræts-
og ungdomsområdet. De nærmere betingelser mv. for ordningerne er beskrevet i akt. 295 af 10.
september 2020.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020
afsættes yderligere i alt 100,0 mio. kr. i 2020 og 50,0 mio. kr. i 2021 til foreningspuljerne under
DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i perioden den 1. november 2020 - den 31. januar 2021 på de
nuværende betingelser for puljerne, jf. akt. 38 af 12. november 2020.
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64. Pulje til lokale foreninger under DGI
Med Aftalen mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-

vative Folkeparti og Alternativet om sommerpakke af juni 2020 afsættes bevilling til DGI med
henblik på at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren 2020. Målgruppen er børn,
unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes
livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne.
Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og skal aktivere brugerne gennem deltagelse i de
støttede aktiviteter. De nærmere betingelser mv. for ordningerne er beskrevet i akt. 247 af 23. juni
2020.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs
idræts- og kulturliv af august 2020 afsættes yderligere 100,0 mio. kr. i 2020 til DIF, DGI, Fir-
maidrætten og DUF som en udvidelse af den eksisterende hjælpepakke for foreninger på idræts-
og ungdomsområdet. De nærmere betingelser mv. for ordningerne er beskrevet i akt. 295 af 10.
september 2020.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020
afsættes yderligere i alt 100,0 mio. kr. i 2020 og 50,0 mio. kr. i 2021 til foreningspuljerne under
DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i perioden den 1. november 2020 - den 31. januar 2021 på de
nuværende betingelser for puljerne, jf. akt. 38 af 12. november 2020.

65. Pulje til lokale foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund
Med Aftalen mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konser-

vative Folkeparti og Alternativet om sommerpakke af juni 2020 afsættes bevilling til Dansk Fir-
maidrætsforbund med henblik på at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren
2020. Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med
til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles
oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling, og skal aktivere brugerne
gennem deltagelse i de støttede aktiviteter. De nærmere betingelser mv. for ordningerne er be-
skrevet i akt. 247 af 23. juni 2020.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Kon-
servative Folkeparti og Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs
idræts- og kulturliv af august 2020 afsættes yderligere 100,0 mio. kr. i 2020 til DIF, DGI, Fir-
maidrætten og DUF som en udvidelse af den eksisterende hjælpepakke for foreninger på idræts-
og ungdomsområdet. De nærmere betingelser mv. for ordningerne er beskrevet i akt. 295 af 10.
september 2020.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af oktober 2020
afsættes yderligere i alt 100,0 mio. kr. i 2020 og 50,0 mio. kr. i 2021 til foreningspuljerne under
DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i perioden den 1. november 2020 - den 31. januar 2021 på de
nuværende betingelser for puljerne, jf. akt. 38 af 12. november 2020.



§ 21. 615

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 210.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 129 af 2. april 2020, som følge af etablering en af en kompensationsordning, som
yder kompensation til arrangørers udgifter til landsindsamlinger, som ændres væsentligt eller
udskydes som følge af COVID-19.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for kom-
pensation relateret til COVID-19, jf. BEK nr. 603 af 9. maj 2020 om kompensation for tab til
arrangørers udgifter til landsindsamlinger som følge af COVID-19, herunder at fastsætte be-
stemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kom-
pensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og renter,
dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 211.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 144 af 16. april 2020, som følge af etablering en af en kompensationsordning, som
yder kompensation til kunstnere med kombinationsindkomst, som ændres væsentligt eller ud-
skydes som følge af COVID-19.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for kom-
pensation til kunstnere med kombinationsindkomst som følge af COVID-19, herunder at fastsætte
bestemmelser om kriterier for at opnå støtte, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for støtte, mod-
tagerkreds, udbetaling af støtte, tilbagebetaling af støtte og renter, dokumentation, regnskab, re-
vision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 212.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 131 af 2. april 2020, som følge af etablering en af en kompensationsordning, som
yder kompensation til berørte højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger, som ændres
væsentligt eller udskydes som følge af COVID-19.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for kom-
pensation relateret til COVID-19, jf. BEK nr. 651 af 18. maj 2020 om kompensation for tabt
deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Fol-
keuniversitetet som følge af COVID-19, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at
opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbe-
taling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og renter, dokumentation, regnskab, re-
vision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 213.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 133 af 2. april 2020.
Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til fastsætte nærmere regler for admini-

strationsgrundlaget for afgivne tilsagn for perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 om
tilskud mv. fra Statens Kunstfond, jf. BEK nr. 414 af 14. april 2020.
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Ad tekstanmærkning nr. 214.
Tekstanmærkningen er ny og første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 172 af 14. maj 2020.
Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for kom-

pensation relateret til COVID-19 om kompensation til nærmere bestemte medier, herunder at
fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår
for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation
og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 219.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 171 af 14. maj 2020, som følge af etablering en af en kompensationsordning, som
yder kompensation til højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger som
ændres væsentligt eller udskydes som følge af COVID-19.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for kom-
pensation relateret til COVID-19, jf. BEK nr. 651 af 18. maj 2020 om kompensation til berørte
højskoler, daghøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger, som følge af COVID-19,
herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tids-
frister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af
kompensation og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kon-
trol.

Ad tekstanmærkning nr. 220.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 170 af 14. maj 2020, som følge af kompensationsordning til særligt nødlidende
kulturinstitutioner mv. og produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv. og videnspædago-
giske aktivitetscentre under Børne- og Undervisningsministeriet som trues af konkurs som følge
af COVID-19.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for kom-
pensation relateret til COVID-19, jf. BEK 625 af 13. maj 2020 om midlertidig kompensation for
produktionsomkostninger der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet eller lignende driftstil-
skud fra Børne- og Undervisningsministeriet, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for
at opnå kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, ud-
betaling af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og renter, dokumentation, regnskab,
revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 222.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 180 af 20. maj 2020, som følge af kompensationsordning til sæsonbetonet scene-
kunstvirksomhed og Grønnegårds Teatre samt 3 små cirkus, som falder uden for de almindelige
kompensationsordninger ifm COVID-19.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for kom-
pensation relateret til COVID-19, jf. LBK nr. 788 af 4. juni 2020 om kompensation for sæson-
betonet scenekunst under COVID-19, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå
kompensation, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling
af kompensation, tilbagebetaling af kompensation og renter, dokumentation, regnskab, revision
og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 223.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 181 af 20. maj 2020, som følge af kompensationsordning til vedrørende lønudgifter
til fyringstruede medarbejdere og faste omkostninger i 2020, der er etableret som følge af CO-

http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/788
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VID-19, til også at omfatte kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt
seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse i Danmark.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for kom-
pensation til kommunale institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet og nærmere
bestemte kommunale koncert- og kulturhuse, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for
at opnå støtte, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for støtte, modtagerkreds, udbetaling af støtte,
tilbagebetaling af støtte og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn
og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 224.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 257 af 25. juni 2020. Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om kompensation til særligt sæsonafhængige
selvstændige og kunstnere mv. af juni 2020 etableres en kompensationsordning for sæsonafhæn-
gige selvstændige og kunstnere mv., som er kraftigt påvirkede af forsamlingsforbuddet, samt en
pulje på 70,0 mio. kr. til dækning af produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige
og kunstnere mv.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler for kom-
pensation til kompensation relateret til COVID-19 til sæsonafhængige selvstændige mv. og
kunstnere, herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøg-
ningsform, tidsfrister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, til-
bagebetaling af kompensation, renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering og ef-
terfølgende kontrol mv.

Ad tekstanmærkning nr. 225.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 257 af 25. juni 2020. Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,
Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om kompensation til særligt sæsonafhængige
selvstændige og kunstnere mv. af juni 2020 etableres en kompensationsordning for sæsonafhæn-
gige selvstændige og kunstnere mv., som er kraftigt påvirkede af forsamlingsforbuddet, samt en
pulje på 70,0 mio. kr. til dækning af produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige
og kunstnere mv.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om pulje
til kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængig selvstændige og kunstnere mv.
herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tids-
frister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af
kompensation, renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering og efterfølgende kontrol
mv.

Ad tekstanmærkning nr. 226.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 259 af 25. juni 2020. Som følge af Aftale mellem Regeringen, Venstre, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om
udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af juni 2020 blev den eksiste-
rende ordning for kompensation for faste omkostninger erstattet med en ny, målrettet og midler-
tidig kompensationsordning for faste omkostninger for institutioner.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om pulje
til kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængig selvstændige og kunstnere mv.
herunder at fastsætte bestemmelser om kriterier for at opnå kompensation, ansøgningsform, tids-
frister, vilkår for kompensation, modtagerkreds, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af
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kompensation, renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering og efterfølgende kontrol
mv.

Ad tekstanmærkning nr. 227.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 310 af 17. september 2020. Tekstanmærkningen optages som følge af Aftale mellem
Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Alternativet om bedre vilkår til særligt hårdt ramte dele af dansk erhvervs-, idræts og kulturliv
af august 2020.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for
Aktivitetspulje til kulturaktiviteter herunder at fastsætte nærmere bestemmelser om kriterier for
at opnå tilskud, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, modtagerkreds, udbetaling af til-
skud, tilbagebetaling af tilskud og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering, samt
tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 228.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 54 af 19. november 2020. Tekstanmærkningen optages som følge af Aftale mellem
Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og
Alternativet om udvidelse af hjælpepakker, herunder om at gennemføre aktiviteter på biograf-
området af oktober 2020.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for
Pulje til aktiviteter på biografområdet herunder at fastsætte nærmere bestemmelser om kriterier
for at opnå tilskud, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, modtagerkreds, udbetaling af
tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, dokumentation, regnskab, revision og rapportering,
samt tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 229.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 64 af 26. november 2020. Tekstanmærkningen optages som følge af Aftale mellem
Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og
Alternativet om udvidelse af hjælpepakker, herunder om at gennemføre aktiviteter på biograf-
området af oktober 2020.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for
en midlertidig hjælpeordning, der skal kompensere den folkeoplysende voksenundervisning (af-
tenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet, herunder at fastsætte nærmere bestemmelser om
kriterier for at opnå tilskud, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, modtagerkreds, udbe-
taling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, dokumentation, regnskab, revision og rap-
portering, samt tilsyn og kontrol.

Ad tekstanmærkning nr. 230.
Tekstanmærkningen er ny og er første gang optaget på forslag til lov om tillægsbevilling for

2020, jf. akt. 63 af 26. november 2020. Tekstanmærkningen optages som følge af Aftale mellem
Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og
Alternativet om udvidelse af hjælpepakker, herunder om at gennemføre aktiviteter på biograf-
området af oktober 2020.

Tekstanmærkningen giver kulturministeren bemyndigelse til at oprette en pulje, hvis formål
bliver at udbetale støtte til forlystelsesparkernes forlystelsesapparater og deres erhvervskøretøjer
svarende til forlystelsesparkernes tilsynsafgift hertil i 2020, herunder at fastsætte nærmere be-
stemmelser om kriterier for at opnå tilskud, ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, mod-
tagerkreds, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, dokumentation, regnskab,
revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.
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§ 22. Kirkeministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 2,1 2,1 -

Fællesudgifter ........................................................................................... 2,1 -
22.11. Centralstyrelsen mv. ....................................................................... 2,1 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2,1 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 2,1 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 2,1 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 31,9 -

 TB 1,8 -
79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) ...........B -0,3 -

 TB 0,3 -
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Indledning

Kirkeministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020 indeholder
merudgifter på 2,1 mio. kr. under delloft for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finanslo-
ven for 2020. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 vedrører følgende
kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 587,2 2,1 589,3
 Udgifter ............................................................................ 590,8 2,1 592,9
 Indtægter .......................................................................... 3,6 - 3,6
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 19,6 - 19,6
 Udgifter ............................................................................ 19,6 - 19,6
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 1,3 2,1 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 1,3 2,1 -

Bemærkninger

ad 9. Andre bevillingsforslag
Vedr. udmøntning af Kirkeministeriets andel af besparelse på statens konsulentforbrug jf.

Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
om finansloven for 2020 af december 2019. på § 22.11.01.Departementet.

Kirkeministeriet har i august 2020, fået Finansministeriets tilslutning til, at der i 2020 over-
føres 2,1 mio. kr. til § 22.11.01. Departementet, til administration af trossamfundsloven mv. fra
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, henvisende til BV 3.3.2.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 587,2 2,1 589,3
Udgift ......................................................................................... 590,8 2,1 592,9
Indtægt ....................................................................................... 3,6 - 3,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 64,6 2,1 66,7
22.11. Centralstyrelsen mv. ...................................................... 64,6 2,1 66,7

Folkekirken .............................................................................. 522,6 - 522,6
22.21. Folkekirken (tekstanm. 1) .............................................. 522,6 - 522,6

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 19,6 - 19,6
Udgift ......................................................................................... 19,6 - 19,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 19,6 - 19,6
22.11. Centralstyrelsen mv. ...................................................... 19,6 - 19,6
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 606,8 2,1 608,9
Årets resultat ............................................................................. - - -
Aktivitet i alt ............................................................................. 606,8 2,1 608,9
 Udgift ..................................................................................... 610,4 2,1 612,5
 Indtægt ................................................................................... 3,6 - 3,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 38,1 2,1 40,2
 Indtægt ................................................................................... 3,6 - 3,6
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 572,3 - 572,3
Finansielle poster:

Udgift ..................................................................................... - - -
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Fællesudgifter

22.11. Centralstyrelsen mv.

22.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 31,9 1,8 33,7
Indtægt ............................................................................... 3,6 - 3,6
Udgift ................................................................................. 35,5 1,8 37,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 1,3 1,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Merbevilling til løsning af opgaver vedrørende tros-
samfund m.v. fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye
bevillingsforslag, jf. BV 3.3.2 ..................................... 1,3 2,1 -
Negativ budgetregulering vedr. konsulenter udmøn-
tet på § 22.11.01. Departementet ................................ - -0,3 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ - 0,7 0,7
Overført overskud .............................................................. - 2,7 2,7
Egenkapital i alt ................................................................. - 3,4 3,4

Langfristet gæld primo ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... - - -
Samlet gæld ultimo ........................................................... - - -

Låneramme ........................................................................ 1,0 - 1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - - -

22.11.79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -0,3 0,3 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Negativ budgetregulering vedr. konsulenter udmøn-
tet på § 22.11.01. Departementet ................................ - 0,3 -
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50. Negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser
Overførsel til § 22.11.01. Departementet i forbindelse med udmøntning af Kirkeministeriets

andel af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.
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§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 508,9 482,4 -26,5
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 436,6 436,6 -

Heraf anlægsbudget ....................................................... 228,3 228,3 -

Fællesudgifter ........................................................................................... -276,7 -
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ........................................................ -276,7 -

Generelle jordbrugsforhold mv. ............................................................. -46,3 -1,3
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1) ..... -19,8 -
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
 forarbejdningsområdet .................................................................... -26,5 -1,3

Fødevarer, husdyrforhold og forskning ................................................ 651,0 -
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) .................................... 650,6 -
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv. .............. 0,4 -

EU's garantifond ...................................................................................... - -25,2
24.42. Garantifonden for landbruget ......................................................... - -25,2

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) .......................................... 237,5 -
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) .................................. -15,5 -
24.52. Land og Vand ................................................................................. 214,0 -
24.53. Miljø og Erhverv ............................................................................ 36,3 -
24.54. Natur og Ressourcer ....................................................................... 2,7 -

Fiskeriforhold ........................................................................................... 10,5 -
24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1) .................. 3,5 -
24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ..................................... 7,0 -

Natur og kyster mv. ................................................................................. 243,0 -
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) ................. 243,0 -

Den Danske Naturfond ............................................................................ 100,0 -
24.82. Den Danske Klimaskovfond ........................................................... 100,0 -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 893,0 -
Øvrige overførsler ...................................................................................... -271,8 -26,5
Kapitalposter ............................................................................................... 297,8 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 919,0 -26,5
Bevilling i alt ............................................................................................. 919,0 -26,5

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)
01. Departementet (tekstanm. 6, 125, 130 og 184)

(Driftsbev.) .......................................................................B 403,6 -
 TB 0,3 -

79. Reserver og budgetregulering ..........................................B 277,0 -
 TB -277,0 -

Generelle jordbrugsforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)
01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 167)

(Driftsbev.) .......................................................................B 811,4 -
 TB -9,8 -

05. Anlægsprogram (tekstanm. 190) (Anlægsbev.) ...............B 462,2 414,1
 TB -10,0 -

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161)

(Reservationsbev.) ............................................................B 1.155,8 1.006,9
 TB -26,5 -1,3

Fødevarer, husdyrforhold og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 178 og

191) (Statsvirksomhed) ....................................................B 527,8 -
 TB 647,7 -

20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 0,3 -
30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) ...........B 14,0 -

 TB 1,5 -
35. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 ........B - -

 TB 1,1 -
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24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv.
02. Tilskud til udvikling og demonstration

(Reservationsbev.) ............................................................B 333,1 3,1
 TB 0,4 -

 EU's garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161)

(Lovbunden) ......................................................................B 6.564,0 6.559,0
 TB - -25,2

13. Forskellige støtteordninger under den fælles markeds-
ordning (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) ................B -1,0 -1,0

 TB - -

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180)

(Driftsbev.) .......................................................................B 823,9 -
 TB -28,9 -

13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.) ..................................B 20,7 -
 TB 0,9 -

15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 182)
(Reservationsbev.) ............................................................B 5,5 -

 TB 2,5 -
50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.) ......B 7,0 -

 TB 10,0 -

24.52. Land og Vand
02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ............................................................B 137,2 35,0
 TB - -

12. Kommunal andel af grundvandsafgift
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 208,3 -
13. Kompensation vedrørende tilbagebetaling af vandafgift

(tekstanm. 106) (Reservationsbev.) .................................B - -
 TB 5,7 -

24.53. Miljø og Erhverv
30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm.

106) (Reservationsbev.) ...................................................B 15,3 -
 TB 36,3 -

24.54. Natur og Ressourcer
60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106)

(Reservationsbev.) ............................................................B 342,2 304,8
 TB 2,7 -
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 Fiskeriforhold

24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1)
01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125) (Driftsbev.) ..................B 172,1 -

 TB 3,5 -

24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm.

106) (Reservationsbev.) ...................................................B 12,3 -
 TB 8,5 -

30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansi-
ering (tekstanm. 161) (Reservationsbev.) ........................B 303,1 260,5

 TB -1,5 -

Natur og kyster mv.

24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)
01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110)

(Statsvirksomhed) .............................................................B 285,0 -
 TB 14,7 -

04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8 og 106)
(Anlægsbev.) .....................................................................B 73,1 44,2

 TB 228,3 -

Den Danske Naturfond

24.82. Den Danske Klimaskovfond
02. Den Danske Klimaskovfond ............................................B - -

 TB 100,0 -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 106. ad 24.52.13.
Overskriften affattes således:

"Nr. 106. ad. 24.11.14., 24.21.02., 24.32.40., 24.51.01., 24.51.15., 24.51.31., 24.51.50., 24.52.02.,
24.52.13, 24.52.31., 24.53.30., 24.53.50., 24.54.60., 24.54.70., 24.63.10., 24.74.01., 24.74.03.,
24.74.04., 24.74.07. og 24.74.08."

Nr. 191. ad 24.32.01.
Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling bemyndiges til at yde støtte til små slagterier,

der slagter op til 35.000 slagteenheder om året.
Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå støtte og regler

om administration. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbage-
betaling af uberettiget modtaget støtte, herunder om betaling af renter.
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Indledning
Miljø- og Fødevareministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020

indeholder nettomerudgifter på i alt 482,4 mio. kr. samt nettomindreindtægter på i alt 26,5 mio.
kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til bevillingerne på finansloven for 2020. Heraf
udgør 646,1 mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 (kategori 3). Der er optaget
436,6 mio. kr. i udgifter uden for loft. Heraf udgør 0,0 mio. kr. ekstraordinære udgifter som følge
af COVID-19 (kategori 3). Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan
opdeles på følgende kategorier.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 5.482,5 508,9 5.991,4
 Udgifter ............................................................................ 15.467,0 482,4 15.949,4
 Indtægter .......................................................................... 9.984,5 -26,5 9.958,0
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 444,7 436,6 881,3
Udgifter ............................................................................ 854,9 436,6 1.291,5

 Indtægter .......................................................................... 410,2 - 410,2
Indtægtsbudget ................................................................... - - -
 Udgifter ............................................................................ 0,4 - 0,4
 Indtægter .......................................................................... 0,4 - 0,4
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 14,5 482,4 -26,5
1. Ny lovgivning .............................................................. - 99,1 -
2. Aktstykker .................................................................... 2,0 -58,4 -26,5
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 646,1 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -1,6 -
8. Direkte efterbevilling ................................................... 2,6 2,7 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 9,9 -205,5 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 436,6 -
2. Aktstykker .................................................................... - 227,3 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - 209,3 -

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der er på ministeriets område på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet overført udgiftsbevilling

på i alt 99,1 mio. kr. som følge af ny lovgivning, jf. lov nr. 1905 af 11. december 2020 om æn-
dring af lov om miljøbeskyttelse (pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til
fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom) og lov nr. 2186 af 29. december 2020 om Den
Danske Klimaskovfond.

ad 2. Aktstykker
Der er på ministeriets område på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet indarbejdet nettome-

rudgifter på 168,9 mio. kr. angående tiltrådte aktstykker, heraf -58,4 mio. kr. under delloftet for
driftsudgifter.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der er på ministeriets område på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet indarbejdet merudgifter

på i alt 646,1 mio. kr. som følge af COVID-19, jf. aktstykker.
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ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der er på ministeriets område på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet ikke sket overførsel

mellem ministerområder.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Der er på ministeriets område på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet overført bevillinger

mellem hovedkonti. Overførslen sker mellem ministeriets institutioner som led i ændringer i op-
gavevaretagelsen.

ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Miljø- og Fødevareministeriets område en dispositionsbegrænsning på i alt

1,6 mio. kr., jf. cirkulære nr. 9898 af 7. december 2020 om dispositionsbegrænsninger mv. for
2020.

ad 8. Direkte efterbevilling mv.
Der er på ministeriets område på § 24. Miljø- og Fødevareministeriet overført udgiftsbevilling

på i alt 2,7 mio. kr. vedrørende dækordningen på § 24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og
biler.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der er optaget en række bevillingstransaktioner, der samlet påvirker nettorammen med 3,8

mio. kr. Det vedrører primært overførsel af rammer afsat på 24.11.79. Reserver og budgetre-
gulering til andre hovedkonto på ministerområdet.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 5.482,5 508,9 5.991,4
Udgift ......................................................................................... 15.467,0 482,4 15.949,4
Indtægt ....................................................................................... 9.984,5 -26,5 9.958,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 733,5 -276,7 456,8
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ....................................... 733,5 -276,7 456,8

Generelle jordbrugsforhold mv. ............................................ 1.350,7 -35,0 1.315,7
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekst-

anm. 1) ........................................................................... 826,1 -9,8 816,3
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jord-

brugs- og forarbejdningsområdet .................................. 259,3 -25,2 234,1
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................................................. 265,3 - 265,3

Fødevarer, husdyrforhold og forskning ............................... 1.489,1 651,0 2.140,1
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ................... 545,9 650,6 1.196,5
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
 mv. .................................................................................. 330,0 0,4 330,4
24.34. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for

miljø- og fødevareområdet ............................................ 613,2 - 613,2

EU's garantifond ..................................................................... 4,7 25,2 29,9
24.42. Garantifonden for landbruget ........................................ 4,7 25,2 29,9

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) ......................... 1.287,2 19,2 1.306,4
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) ................. 882,6 -25,5 857,1
24.52. Land og Vand ................................................................ 157,5 5,7 163,2
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24.53. Miljø og Erhverv ........................................................... 149,7 36,3 186,0
24.54. Natur og Ressourcer ...................................................... 97,4 2,7 100,1

Fiskeriforhold .......................................................................... 302,8 10,5 313,3
24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1) . 179,3 3,5 182,8
24.62. Driftsstøtte inden for fiskeri .......................................... - - -
24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ................... 54,9 7,0 61,9
24.64. Forskningsbaseret myndighedsbetjening mv. inden for
 fiskeriområdet ................................................................ 78,6 - 78,6
24.65. Fisketegn og fiskepleje .................................................. -10,0 - -10,0

Natur og kyster mv. ................................................................ 314,5 14,7 329,2
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) 314,5 14,7 329,2

Den Danske Naturfond ........................................................... - 100,0 100,0
24.81. Den Danske Naturfond .................................................. - - -
24.82. Den Danske Klimaskovfond ......................................... - 100,0 100,0

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 444,7 436,6 881,3
Udgift ......................................................................................... 854,9 436,6 1.291,5
Indtægt ....................................................................................... 410,2 - 410,2

Specifikation af nettotal:

Generelle jordbrugsforhold mv. ............................................ 198,7 -10,0 188,7
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekst-

anm. 1) ........................................................................... 174,4 -10,0 164,4
24.24. Driftsstøtte i jordbruget ................................................. 24,3 - 24,3

Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5) ......................... -8,4 218,3 209,9
24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1) ................. 7,0 10,0 17,0
24.52. Land og Vand ................................................................ - 208,3 208,3
24.54. Natur og Ressourcer ...................................................... -15,4 - -15,4

Fiskeriforhold .......................................................................... -36,0 - -36,0
24.62. Driftsstøtte inden for fiskeri .......................................... -36,0 - -36,0

Natur og kyster mv. ................................................................ 290,4 228,3 518,7
24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1) 290,4 228,3 518,7

Den Danske Naturfond ........................................................... - - -
24.81. Den Danske Naturfond .................................................. - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... - - -
Udgift ......................................................................................... 0,4 - 0,4
Indtægt ....................................................................................... 0,4 - 0,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... - - -
24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1) ....................................... - - -

Generelle jordbrugsforhold mv. ............................................ - - -
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekst-

anm. 1) ........................................................................... - - -

Fiskeriforhold .......................................................................... - - -
24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1) . - - -
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 5.808,3 945,5 6.753,8
Årets resultat ............................................................................. - - -
Forbrug af videreførsel ............................................................. 118,9 - 118,9
Aktivitet i alt ............................................................................. 5.927,2 945,5 6.872,7
 Udgift ..................................................................................... 16.322,3 919,0 17.241,3
 Indtægt ................................................................................... 10.395,1 -26,5 10.368,6

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 4.626,1 893,0 5.519,1
 Indtægt ................................................................................... 1.642,1 - 1.642,1
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 259,9 - 259,9
 Indtægt ................................................................................... 259,2 - 259,2
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 10.626,2 -271,8 10.354,4
 Indtægt ................................................................................... 8.353,6 -26,5 8.327,1
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 24,0 - 24,0
 Indtægt ................................................................................... 0,6 - 0,6
Kapitalposter:

Udgift ..................................................................................... 786,1 297,8 1.083,9
 Indtægt ................................................................................... 139,6 - 139,6
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Fællesudgifter

24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 1)

24.11.01. Departementet (tekstanm. 6, 125, 130 og 184) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 403,6 0,3 403,9
Indtægt ............................................................................... 11,4 - 11,4
Udgift ................................................................................. 415,0 0,3 415,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 10,6 0,3 -

2. Aktstykker  
Indre marked- og industriindsats vedr. danske virk-
somheders deltagelse i EU-genopretningsplaner, jf.
akt. 264 af 30. juni 2020 ............................................. 0,5 0,5 -
Aftale mellem staten og KL om bloktilskud (DUT),
jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ........................................ - -13,1 -
Udmøntning af midler til forebyggelse af voldtægt,
jf. akt. 116 af 17. december 2020 ............................... - 2,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen som følge af
overførsel af opgaver vedrørende personaladmini-
stration (PA) ................................................................. 10,8 13,2 -
Overført fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen som følge af
overførsel af opgaver vedrørende ETA Danmark ...... - 0,3 -
Overført fra § 24.61.01. Fiskeristyrelsen til opgaver
vedrørende mærkningsordning for skånsomt fiskeri .. 0,7 2,9 -
Overført til § 24.61.01. Fiskeristyrelsen til admini-
stration af fisketegn ..................................................... -1,0 -1,3 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de gennemførelse af World Food Summit .................. - -1,9 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de dyrevelfærdsmærke ................................................. - -2,5 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedrøren-
de klimavenlige kostråd ............................................... - -1,1 -
Overført til § 24.51.01. Miljøstyrelsen til Finansmi-
nisteriets projekt om måling af Danmarks grønne
bruttonationalprodukt (GBNP) .................................... - -1,6 -
Overført fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedr.
COVID19-relateret aflysning af World Food Sum-
mit 2020 ....................................................................... - 1,6 -
Overført til § 24.51.01. Miljøstyrelsen som følge af
tilrettet fordeling af opgaver mellem departement
og styrelse .................................................................... -0,9 -1,4 -
Overført til § 24.32.01. Fødevarestyrelsen vedr.

 eksportpakken .............................................................. - -0,5 -



642 § 24.11.01.

Overført fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til Finans-
ministeriets projekt om måling af Danmarks grønne
bruttonationalprodukt (GBNP) .................................... - 0,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering på §
24.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende
køb af konsulentydelser ............................................... - -1,7 -
Overført fra § 15.75.36. Pulje til støtte til vold-
tægtsofre til udmøntning af midler til tilskud til Lev
Uden Vold, jf. BV 3.3.2 .............................................. - 0,5 -
Overført fra § 24.11.79. reserver og budgetregule-
ring til håndtering af udmøntning af reserve til ud-
tagning af landbrugsjord mv. ...................................... 0,5 0,5 -
Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule-
ring til NEC-udvalgs arbejde med beregninger, fag-
lige analyser og anden faglig understøttelse fra AU
og IFRO ....................................................................... - 2,8 -

24.11.79. Reserver og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 277,0 -277,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -277,0 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af reserve til naturmål til etablering af
naturnationalparker ved Gribskov og Fussingø, jf.
akt. 13 af 5. november 2020 ....................................... - -27,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af reserve vedrørende digitalisering og
skærpelse af miljøzoner til § 24.51.01. Miljøstyrel-

 sen ................................................................................ - -3,9 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedrøren-
de køb af konsulentydelser på § 24.11.01. Departe-

 mentet ........................................................................... - 1,7 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 24.21.01. Landbrugsstyrel-

 sen ................................................................................ - 4,7 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 24.32.01. Fødevarestyrel-

 sen ................................................................................ - 1,4 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 24.51.01. Miljøstyrelsen ..... - 4,8 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 24.61.01. Fiskerstyrelsen .... - 1,0 -
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser på § 24.74.01. Naturstyrelsen ..... - 2,7 -
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Delvis udmøntning af reserve vedrørende natur-
målsmidler til § 24.51.15. Forskellige tilskud til fri-
luftsorganisationer, jf. BV 3.3.2 .................................. - -2,5 -
Delvis udmøntning af reserve vedrørende natur-
målsmidler til § 24.74.04. Arealforvaltning mv. ifm.
etablering af naturnationalparker ................................. - -10,0 -
Delvis udmøntning af reserve vedrørende natur-
målsmidler til § 24.51.50. Anlægsprogram til eta-
blering af stenrev ifm. etablering af naturnational-

 parker ............................................................................ - -10,0 -
Udmøntning af reserve vedr. regeringsstrategi for
ingrediensbranchen til § 24.32.20. Markedsføring af

 fødevareklyngen ........................................................... - -0,3 -
Udmøntning af reserve vedrørende udtagning af
landbrugsjord mv. til anlæg under Naturstyrelsen,
til vidensopbygning i bl.a. Landbrugsstyrelsen og til
forberedelse af tilskudsordning i Miljøstyrelsen ........ - -200,0 -
Overført til § 24.11.01. Departementet til NEC-ud-
valgs arbejde med beregninger, faglige analyser og
anden faglig understøttelse fra AU og IFRO ............. - -2,8 -
Teknisk udmøntning af overskydende reserve ved-
rørende ammoniakreducerende tiltag til § 24.53.30.
Ordninger for reduktion af partikeludslip ................... - -18,9 -
Udmøntning af reserve vedrørende digitalisering og
skærpelse af miljøzoner til § 24.53.30. Ordninger
for reduktion af partikeludslip ..................................... - -17,4 -
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Generelle jordbrugsforhold mv.

24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugsområdet mv. (tekstanm. 1)

24.21.01. Landbrugsstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 167) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 811,4 -9,8 801,6
Indtægt ............................................................................... 108,2 - 108,2
Udgift ................................................................................. 919,6 -9,8 909,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,3 -9,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 24.61.01. Fiskeristyrelsen vedrørende
IT-udgifter til Statens IT ............................................. - -4,7 -
Overført til § 24.51.01. Miljøstyrelsen som følge af
overførsel af opgave vedr. Aftale om Tørkepakken
af september 2019 ........................................................ -0,7 -0,9 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering på §
24.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende
køb af konsulentydelser ............................................... - -4,7 -
Øget administration og kontrol af LDP-ordning
vedr. kompensation for målrettet regulering i 2020
fra overførsel, jf. særlig bevillingsbestemmelse på
§24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne ...... 2,2 - -
Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til udtagning
af landbrugsjord mv. til § 24.21.01. Landbrugssty-
relsen ............................................................................ 0,7 0,9 -
Øget lønsum, intern statslig overførsel fra §
24.21.02.35 Bevaringsarbejde med husdyr- og plan-
tegenetiske ressourcer til adm. af ordningen, jf. sær-
lig bevillingsbestemmelse § 24.21.02. Forsk. tilskud 1,1 - -
Øget lønsum, intern statslig fra § 24.21.02.30. Dy-
revelfærdspulje til forening mv. til adm. af ordnin-
gen, jf. særlig bevillingsbestemmelse på § 24.21.02.
Forskellige tilskud ........................................................ 0,4 - -
Øget lønsum, intern statslig overførsel fra tilskuds-
ordninger til udvikling af it-systemet BTAS jf. sær-
lig bevillingsbestemmelse på § 24.33.02 Tilskud til
udvikling og demonstration ......................................... 0,6 - -
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24.21.05. Anlægsprogram (tekstanm. 190) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 462,2 -10,0 452,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 414,1 - 414,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,0 -

2. Aktstykker  
Aftale mellem staten og KL om bloktilskud (DUT)
vedr. jordfordeling, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ....... - -10,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Hjemmel til fravigelse af BV 2.2.16.1 ved deltagel-
se i jordfordelinger og magelæg, jf. BV 3.3.2. .......... - - -

24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-
bejdningsområdet

24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 161) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.155,8 -26,5 1.129,3
Indtægtsbevilling ............................................................... 1.006,9 -1,3 1.005,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -26,5 -1,3

2. Aktstykker  
Udmøntning af midler til finansiel korrektion vedr.
EU-kommissionens refusion af udbetalt landbrugs-
støtte, jf. akt. 123 af 21. december 2020 .................... - -26,5 -1,3
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Fødevarer, husdyrforhold og forskning

24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)

24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 42, 125, 158, 178 og 191) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 527,8 647,7 1.175,5
Indtægt ............................................................................... 624,2 - 624,2
Udgift ................................................................................. 1.152,0 647,7 1.799,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 647,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Udmøntning af midler vedrørende screeningspro-
gram for minkfarme, jf. akt. 123 af 27. marts 2020 .. - 35,1 -
Udmøntning af midler vedr. Aftale om genstart af
dansk eksport af 8. oktober 2020, jf. akt. 9 af 22.
oktober 2020 ................................................................ - 15,0 -
Udmøntning af midler vedrørende kontrol i virk-
somheder vedrørende COVID-19, jf. akt 50 af 3.
december 2020 ............................................................. - 1,2 -
Udmøntning af midler vedr. bekæmpelse af CO-
VID-19 i mink, jf. akt. 131 af 17. december 2020 .... - 593,7 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedrørende
gennemførelse af World Food Summit ....................... - 1,9 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedrørende

 dyrevelfærdsmærke ...................................................... - 2,5 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedrørende
klimavenlige kostråd .................................................... - 1,1 -
Tilbageført bevilling til § 24.11.01. Departementet
vedr. COVID19-relateret aflysning af World Food
Summit 2020 ................................................................ - -1,6 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet vedr. eks-
portinitiativer, jf. akt. 264 af 30. juni 2020 ................ - 0,5 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering på §
24.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende
køb af konsulentydelser ............................................... - -1,4 -
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24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen (tekstanm. 169) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 0,3 0,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af reserve vedr. regeringsstrategi for
ingrediensbranchen fra § 24.11.79. Reserver og

 budgetregulering .......................................................... - 0,3 -

24.32.30. Madkulturen (tekstanm. 154) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 14,0 1,5 15,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,5 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af bevilling til madkulturelle events i
regi af Madkulturen, jf. akt. 247 af 23. juni 2020. .... - 1,5 -

24.32.35. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1,1 1,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1,1 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 179 af 20. maj 2020 ........................................ - 1,0 -
Kompensationsordninger som følge af COVID-19,
jf. akt. 258 af 25. juni 2020 ........................................ - 0,1 -
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24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet mv.

24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 333,1 0,4 333,5
Indtægtsbevilling ............................................................... 3,1 - 3,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,4 -

2. Aktstykker  
Udmøntet bevilling til kompensationsordning for fi-
skere i Østersøen, jf. akt. 94 af 20. februar 2020 ...... - -8,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført til § 24.11.01. Departementet fra §
29.33.02. vedr. cirkulær økonomi, jf. BV 3.3.2. ........ - 1,5 -
Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til udtagning
af landbrugsjord mv. til § 24.33.02.20. Forskellige
nationale og internationale forskningsaktiv. mv. ........ - 7,4 -
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EU's garantifond

24.42. Garantifonden for landbruget

24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 6.564,0 - 6.564,0
Indtægtsbevilling ............................................................... 6.559,0 -25,2 6.533,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -25,2

2. Aktstykker  
Udmøntning af midler til finansiel korrektion vedr.
EU-kommissionens refusion af udbetalt landbrugs-
støtte, jf. akt. 123 af 21. december 2020 .................... - - -25,2

24.42.13. Forskellige støtteordninger under den fælles markedsordning (tekstanm.
135 og 161) (Lovbunden)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -1,0 - -1,0
Indtægtsbevilling ............................................................... -1,0 - -1,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Dispensation i henhold til BV 3.3.2 til at afgive til-
sagn om tilskud for COVID-19 kriseordninger på §
24.42.13 ........................................................................ - - -
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Beskyttelse af miljø og natur (tekstanm. 5)

24.51. Fællesudgifter miljø og natur (tekstanm. 1)

24.51.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 2, 105, 106, 111 og 180) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 823,9 -28,9 795,0
Indtægt ............................................................................... 73,1 - 73,1
Udgift ................................................................................. 897,0 -28,9 868,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -4,8 -28,9 -

1. Ny lovgivning  
Overført til § 11.41.05. Tinglysning vedr. tilretning
i it-system for håndtering af ejerskifteordning, jf.
lov nr. 1905 af 11. december 2020 ............................. - -0,9 -

2. Aktstykker  
Overført til § 24.74.04. Arealforvaltning mv. til na-
turmål til anlægsprojekt med etablering af national-
parker ved Gribskov og Fussingø, jf. akt. 13 af 5.
november 2020 ............................................................ - -2,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 24.11.01. Departementet som følge af
overførsel af opgaver vedrørende personaleadmini-
stration (PA) ................................................................. -10,8 -13,2 -
Overført til § 24.11.01. Departementet som følge af
overførsel af opgaver vedrørende ETA Danmark ...... - -0,3 -
Overført fra § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen som
følge af overførsel af opgave vedr. Aftale om Tør-
kepakken af september 2019 ....................................... 0,7 0,9 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet til Finans-
ministeriets projekt om måling af Danmarks grønne
bruttonationalprodukt (GBNP) .................................... - 1,6 -
Overført til § 24.74.01. Naturstyrelsen til faciliteter
mv. ifm. COVID-19 .................................................... - -15,2 -
Overført til § 24.74.01. Naturstyrelsen til formid-
lingsaktiviteter og adgang til naturen for alle ifm.

 COVID-19 .................................................................... - -1,5 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet som følge
af tilrettet fordeling af opgaver mellem departement
og styrelse .................................................................... 0,9 1,4 -
Overført til § 24.11.01. Departementet til Finansmi-
nisteriets projekt om måling af Danmarks grønne
bruttonationalprodukt (GBNP) .................................... - -0,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule-
ring til administration af digitaliserede og skærpede
miljøzoner .................................................................... 3,0 3,9 -
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Udmøntning af negativ budgetregulering på §
24.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende
køb af konsulentydelser ............................................... - -4,8 -
Tilført fra § 12.11.02. Generelle puljer og reserver
til Miljøstyrelsens overtagelse af støjtilsynsopgaven
for Flyvestation Skrydstrup, jf. BV 3.3.2 ................... 0,7 0,9 -
Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til udtagning
af landbrugsjord mv. til bl.a. IT-opsætning af til-
skudsordningen ............................................................ 0,7 1,9 -
Hjemmel til etablering af en de minimis støtteord-
ning på op til 2,2 mio. kr. i 2020 til håndspritpro-
ducenters omkostninger forbundet med lovliggørel-
se af deres produkter, jf. BV 3.3.2 ............................. - - -
Hjemmel til udbetaling af tilskud til fiskeriorganisa-
tioner i 2020 og hjemmel til forudbetaling af til-
skud til fiskeriorganisationen, jf. BV 3.3.2 ................ - - -

24.51.13. Danmarks Miljøportal (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 20,7 0,9 21,6
Indtægt ............................................................................... 20,1 - 20,1
Udgift ................................................................................. 40,8 0,9 41,7
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 0,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering til § 24.51.13. Danmarks Miljø-
portal (overførsel af anlægget PULS 2.0), jf. BV

 3.3.2 .............................................................................. - 0,9 -

24.51.15. Forskellige tilskud (tekstanm. 106 og 182) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,5 2,5 8,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Delvis udmøntning af reserve vedrørende natur-
målsmidler fra § 24.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til friluftsorganisationer, jf. BV 3.3.2 ............... - 2,5 -
Hjemmel til forudbetaling af støttemidler til Rådet
for Grøn Omstilling iht. BV 2.2.13, jf. særlig bevil-
lingsbestemmelse på § 24.51.15. Forskellige til-
skud, jf. BV 3.3.2 ........................................................ - - -
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24.51.50. Anlægsprogram (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 7,0 10,0 17,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 10,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Delvis udmøntning af reserve vedrørende natur-
målsmidler fra § 24.11.79. Reserver og budgetregu-
lering til etablering af stenrev ifm. etablering af na-

 turnationalparker .......................................................... - 10,0 -

24.52. Land og Vand

24.52.02. Vand- og naturindsats (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 137,2 - 137,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 35,0 - 35,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Hjemmel til udvidelse af anvendelsesformål for ar-
kæologiske undersøgelser, jf. BV. 3.3.2 ..................... - - -

24.52.12. Kommunal andel af grundvandsafgift (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 208,3 208,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 208,3 -

2. Aktstykker  
Aftale mellem staten og KL om bloktilskud (DUT),
jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ........................................ - 208,3 -
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24.52.13. Kompensation vedrørende tilbagebetaling af vandafgift (tekstanm. 106)
 (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 5,7 5,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 5,7 -

2. Aktstykker  
Overført fra § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevil-
lingsforslag til at yde de minimis-støtte til vandind-
vindere, jf. akt. 2 af 8. oktober 2020 .......................... - 5,7 -

24.53. Miljø og Erhverv

24.53.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip (tekstanm. 106) (Reservations-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,3 36,3 51,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 36,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule-
ring til administration af digitaliserede og skærpede

 miljøzoner .................................................................... - 17,4 -
Teknisk udmøntning af overskydende reserve ved-
rørende ammoniakreducerende tiltag fra § 24.11.79.
reserver og budgetregulering ....................................... - 18,9 -

24.54. Natur og Ressourcer

24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler (tekstanm. 106) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 342,2 2,7 344,9
Indtægtsbevilling ............................................................... 304,8 - 304,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,7 -

8. Direkte efterbevilling  
Regulering af tilskudsbeløbet på dækordningen sva-
rende til de faktiske udgifter til moms ....................... - 2,7 -
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Fiskeriforhold

24.61. Fællesudgifter inden for fiskeriområdet (tekstanm. 1)

24.61.01. Fiskeristyrelsen (tekstanm. 125) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 172,1 3,5 175,6
Indtægt ............................................................................... 48,3 - 48,3
Udgift ................................................................................. 220,4 3,5 223,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,4 3,5 -

2. Aktstykker  
Udmøntet bevilling til kompensationsordning for fi-
skere i Østersøen, jf. akt. 94 af 20. februar 2020 ...... 1,5 1,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført til § 24.11.01. Departementet til opgaver
vedrørende mærkningsordning for skånsomt fiskeri .. -0,7 -2,9 -
Overført fra § 24.11.01. Departementet til admini-
stration af fisketegn ..................................................... 1,0 1,3 -
Overført fra § 24.21.01. Landbrugsstyrelsen vedrø-
rende IT-udgifter til Statens IT ................................... - 4,7 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,1 -

8. Direkte efterbevilling  
Øget lønsum, merindtægt fra EHFF vedr. udvikling
af kontrolsystem, jf. særlig bevillingsbestemmelse
vedr. Budgetvejld. pkt. 2.6.5. ...................................... 2,6 - -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering på §
24.11.79. Reserver og budgetregulering vedrørende
køb af konsulentydelser ............................................... - -1,0 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ -4,3 8,6 4,3
Opskrivninger .................................................................... 18,7 - 18,7
Overført overskud .............................................................. 0,6 - 0,6
Egenkapital i alt ................................................................. 15,0 8,6 23,6

Langfristet gæld primo ...................................................... 28,1 - 28,1
+ anskaffelser .................................................................... 4,5 - 4,5
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 8,4 - 8,4
- afhændelse af aktiver ...................................................... 8,0 - 8,0
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- afskrivninger ................................................................... 6,8 - 6,8
Samlet gæld ultimo ........................................................... 26,2 - 26,2

Donationer ......................................................................... 140,8 - 140,8
Låneramme ........................................................................ 170,5 - 170,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 15,4 - 15,4
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24.63. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren

24.63.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (tekstanm. 106) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,3 8,5 20,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 8,5 -

2. Aktstykker  
Udmøntet bevilling til kompensationsordning for fi-
skere i Østersøen, jf. akt. 94 af 20. februar 2020 ...... - 8,5 -

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 303,1 -1,5 301,6
Indtægtsbevilling ............................................................... 260,5 - 260,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,5 -

2. Aktstykker  
Udmøntet bevilling til kompensationsordning for fi-
skere i Østersøen, jf. akt. 94 af 20. februar 2020 ...... - -1,5 -
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Natur og kyster mv.

24.74. Arealforvaltning og kystbeskyttelse mv. (tekstanm. 1)

24.74.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105, 106 og 110) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 285,0 14,7 299,7
Indtægt ............................................................................... 621,3 - 621,3
Udgift ................................................................................. 906,3 14,7 921,0
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 14,7 -

2. Aktstykker  
Etablering af naturnationalparker på statens arealer,
jf. akt. 13 af 5. november 2020 .................................. - 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overført fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til faciliteter

 mv. ................................................................................ - 15,2 -
Overført fra § 24.51.01. Miljøstyrelsen til formid-
lingsopgaver og adgang til naturen ............................. - 1,5 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af negativ budgetregulering vedr. køb
af konsulentydelser fra § 24.11.79. Reserver og

 budgetregulering .......................................................... - -2,7 -
Hjemmel til fravigelse af BV 2.2.16.1 ved deltagel-
se i jordfordelinger og magelæg, jf. BV 3.3.2. .......... - - -
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24.74.04. Arealforvaltning mv. (tekstanm. 8 og 106) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 73,1 228,3 301,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 44,2 - 44,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 228,3 -

2. Aktstykker  
Etablering af naturnationalparker på statens arealer,
jf. akt. 13 af 5. november 2020 .................................. - 29,0 -
Igangsættelse af anlægsprojekt LIFE Forest Fit For
Future (FORFIT) jf. akt 288 af 3. september 2020 ... - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Delvis udmøntning af reserve vedrørende naturmål
fra § 24.11.79. Reserver og budgetregulering til op-
køb af naturarealer ifm. etablering af naturnational-

 parker ............................................................................ - 10,0 -
Overført fra § 24.11.79. Reserver og budgetregule-
ring som led i udmøntning af reserve til udtagning
af landbrugsjord mv. til § 24.74.04.45. Udtagning
af landbrugsjord ........................................................... - 189,3 -
Hjemmel til fravigelse af BV 2.2.16.1 ved deltagel-
se i jordfordelinger og magelæg, jf. BV 3.3.2. .......... - - -

Anlægsskema: »LIFE Forest fit for Future (FORFIT)«
Projektbeskrivelse: Projektets formål er at konvertere nåletræsplantager til naturnære, mere

stabile og bæredygtige skove, med større samfundsnytte inden for klima,
natur og friluftsliv. Projektet sker i tæt samarbejde med det private
skovbrug, der ejer hovedparten af det danske skovareal, og derfor er en
væsentlig medspiller i grøn omstilling. Der involveres 14 private skove,
samt aktører inden for det private skovbrug og konsulentvirksomheder
inden for dansk skovbrug. Geografisk etableres projektet over hele Dan-
mark fordelt med arealer i ca. 65-70 skove, samt i ca. 15 skove i Tysk-
land.

Hjemmel: Akt. 288 af 3. september 2020
Igangsættelse: 2020
Færdiggørelse: 2028
Bruttoetageareal:
Byggeudgifter pr. m2:
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. FL 2020 indeks 109,1 ............................................ 98.300.000 32.200.000
Specifikation af forslag til tillægsbevilling:
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Ult.
2020 .................................................................................................... 1.500.000
2021 .................................................................................................... 8.500.000
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2022 .................................................................................................... 11.000.000
2023 .................................................................................................... 13.000.000
2024 .................................................................................................... 11.000.000
2025 .................................................................................................... 7.500.000
2026 .................................................................................................... 4.000.000
2027 3.000.000
2028 .................................................................................................... 1.500.000

Driftsmæssige
konsekvenser:

Projektet indsamler viden, herunder økonomisk viden, om mest optimale fremgangsmåder for
skovdrift og vil derfor fremadrettet optimere konverteringsindsatsen i den nuværende Natursty-
relse-strategi om naturnær skovdrift fra 2005. Projektet bidrager til en hurtigere omlægning af
de ensartede og ensaldrende nåletræsbevoksninger, som er særligt sårbare over for klimaforan-
dringer, til mere varierede og robuste bevoksninger.
Andre bemærkninger:
Projektet understøtter det danske skovprograms mål om at konvertere til naturnær skovdrift li-
gesom adskillige EU-strategier forfølges. Af forbrug fremgår kun de udgifter, der afholdes på §
24.74.04.50. LIFE-projekter, i alt 61,0 mio. kr. Heraf er 31,4 mio. kr. finansieret af § 24.74.01.
Naturstyrelsen og den resterende andel af EU. Den danske statsudgift på i alt 32,2 mio. kr. er
således finansieret af hhv. Naturstyrelsen (31,4 mio. kr.) og Københavns Universitet (0,8 mio.
kr.). De resterende projektudgifter afholdes af de øvrige samarbejdspartnere, herunder de tyske
myndigheder.

Anlægsskema: Etablering af naturnationalpark Fussingø og Gribskov
Projektbeskrivelse: Parkerne skal rumme et varieret skovlandskab domineret af urørt løv-

skov, artsrige overdrev, enge og småsøer. Naturnationalparkerne bliver
på i alt omkring 1900 hektar. Projektet indebærer opsætning af et ydre
hegn og udsætning af græssende dyr, som med et minimum af forvaltning
skal helårsgræsse arealerne uden tilskudsfodring. Midlerne anvendes til
projektforberedelse, myndighedsbehandling, indkøb og opsætning af
hegn, indkøb af dyr, etablering af friluftsfaciliteter mv.

Hjemmel: Akt. 13 af 5. november 2020
Igangsættelse: 2020
Færdiggørelse: -
Bruttoetageareal:
Byggeudgifter pr. m2:
 
Specifikation af totaludgift:

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. FL 2020 indeks 109,1 ............................................ 30,0
Specifikation af forslag til tillægsbevilling:
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Ult.
2020 .................................................................................................... 30,0 1,0
2021 .................................................................................................... 11,9
2022 .................................................................................................... 14,6
2023 .................................................................................................... 2,5

Driftsmæssige
konsekvenser:
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De varige driftsudgifter herunder til indtægtstab, drift, formidling mv. er 7,6 mio. kr. årligt. Heraf
er 5,6 mio. kr. finansieret i Aftale mellem den daværende V-regering og Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om Naturpakken af maj 2016 samt Aftale mellem re-
geringen og Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om udmøntning af midler afsat
til urørt skov på finansloven for 2020 af juni 2020. 2 mio. kr. årligt forudsættes finansieret på
finansloven for 2021 ifm. en natur- og biodiversitetspakke.
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Den Danske Naturfond

24.82. Den Danske Klimaskovfond

24.82.02. Den Danske Klimaskovfond

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 100,0 100,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 100,0 -

1. Ny lovgivning  
Startkapital til nyetableret klimaskovfond overført
fra § 35.11.18. Reserve til etablering af skovfond,
jf. lov nr. 2186 af 29. december 2020 om Den Dan-
ske Klimaskovfond ...................................................... - 100,0 -



662 § 24.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle hjemler

Ad tekstanmærkning nr. 106.
Der er tale om en eksisterende tekstanmærkning, der tilknyttes hovedkonto 24.52.13., og er

optaget i henhold til akt. 2 af 8. oktober 2020.
Tekstanmærkningen bemyndiger miljøministeren og ministeren for fødevarer, fiskeri og li-

gestilling til at etablere tilskudsordninger på Miljø- og Fødevareministeriets område inden for de
nævnte konti og præciserer reglerne for administrationen af tilskud under de omhandlede konti,
herunder krav om dokumentation fra tilskudsmodtagers side og mulighed for udlicitering af ad-
ministrationen.

 Tekstanmærkningen indeholder herudover regler om klageadgang til Miljø- og fødevareklage-
nævnet, jf. § 49 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og fødevareklagenævnet, jf. stk.
7, men også mulighed i stk. 9 for, at ministeren kan beslutte regler om, at afgørelser ikke skal
kunne påklages.

Ad tekstanmærkning nr. 191
Tekstanmærkningen er ny og optages i henhold til akt. 177 af 20. maj 2020.

Formålet med tekstanmærkningen er at give ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling
hjemmel til, at uddele de midler, der er afsat til reduktion af kontroludgifter for små slagterier,
som
de minimis-støtte omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december
2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
på de minimis-støtte. Fremadrettet sker den delvise gebyrafløftning af kontroludgifterne for små
slagterier, der slagter op til 35.000 slagteenheder om året, således som de minimis-støtte.

Der søges endvidere skabt hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om betingelser for
at opnå støtte og regler om administration, kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget
modtaget støtte, herunder om betaling af renter.
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§ 28. Transport- og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 3.432,8 3.543,1 110,3
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -375,9 -556,9 -181,0

Heraf anlægsbudget ....................................................... 37,4 97,6 60,2
Indtægtsbudget ....................................................................... -362,5 235,0 -127,5

Fællesudgifter ........................................................................................... 820,5 -127,5
28.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 820,2 -127,5
28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................................. 0,3 -

Veje ............................................................................................................ 99,9 60,2
28.21. Vejdirektoratet ................................................................................. 99,9 60,2

Trafik og byggeri mv. .............................................................................. 3.063,1 -
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen .................................................. 24,6 -
28.52. Jernbanetrafik .................................................................................. 1.627,8 -
28.53. Kollektiv Trafik .............................................................................. 1.168,1 -
28.54. Færgetrafik ...................................................................................... 20,0 -
28.56. Luftfart ............................................................................................ 222,6 -

Baner .......................................................................................................... 1,9 -
28.63. Banedanmark ................................................................................... 1,9 -

Bygninger .................................................................................................. -1,9 110,3
28.71. Fællesudgifter .................................................................................. -1,3 -
28.72. Kontorbygninger mv. ...................................................................... -0,2 0,1
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger ........................................... -0,4 110,2

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder .......................... -762,3 -241,2
28.81. Alment boligbyggeri ....................................................................... -762,3 -241,2
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 7,6 168,3
Øvrige overførsler ...................................................................................... 3.104,2 -155,9
Finansielle poster ....................................................................................... - -210,6
Kapitalposter ............................................................................................... 109,4 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 3.221,2 -198,2
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -110,3 -110,3
Bevilling i alt ............................................................................................. 3.110,9 -308,5

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) ....................B 160,8 -

 TB 6,8 -
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) .......................B 543,6 454,1

 TB -63,8 -
17. Puljer til transportområdet (Reservationsbev.) ................B 173,7 -

 TB -170,5 -
32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.) .............................B - -

 TB 52,0 -
35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) ..................B 449,9 -

 TB 34,6 -
39. Kompensation til Metroselskabet (Reservationsbev.) .....B - -

 TB 717,9 -
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) ...................................B - 1.509,6

 TB - -127,5
67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige sel-

skaber (tekstanm. 15) .......................................................B - -
 TB 235,0 -

71. Generelle analyser (Reservationsbev.) .............................B 12,3 -
 TB -0,6 -

79. Reserve og budgetregulering ...........................................B -8,8 -
 TB 8,8 -

28.12. Tilsyn og kommissioner
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

(Driftsbev.) .......................................................................B 11,8 -
 TB 0,3 -

 Veje

28.21. Vejdirektoratet
10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) ..............................................B 357,3 -

 TB 3,3 -
21. Mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.) .............................B 48,8 -

 TB 80,2 60,2
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23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.) ............................................................B 135,9 -

 TB 23,2 -
30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og

121) (Anlægsbev.) ............................................................B 581,2 -
 TB - -

31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) ................................B 810,7 87,4
 TB -6,8 -

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.) ...............B 116,5 -

 TB 24,6 -
08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.) ..........................................B 83,6 -

 TB - -

28.52. Jernbanetrafik
01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) .........B 3.959,9 5,3

 TB 1.571,4 -
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland

(Reservationsbev.) ............................................................B 247,3 0,4
 TB 61,6 -

12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik
(Reservationsbev.) ............................................................B 5,2 -

 TB -5,2 -

28.53. Kollektiv Trafik
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 1.115,1 -

04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) ..........B 272,4 -
 TB 3,0 -

05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 50,0 -

28.54. Færgetrafik
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm

(Reservationsbev.) ............................................................B 379,3 -
 TB 20,0 -

28.56. Luftfart
03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) ...............................................B 25,5 -

 TB 4,9 -
04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....B 3,0 -

 TB 217,7 -
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 Baner

28.63. Banedanmark
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)

(Statsvirksomhed) .............................................................B 506,5 -
 TB -9,0 -

04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) ......B 391,9 -
 TB -18,3 -

05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernba-
nenettet (Anlægsbev.) .......................................................B 2.608,2 14,4

 TB - -
08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) ...................B 2.728,0 -

 TB 29,2 -

 Bygninger

28.71. Fællesudgifter
01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed) .....B 28,5 -

 TB -1,3 -

28.72. Kontorbygninger mv.
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.

(Statsvirksomhed) .............................................................B -39,2 -
 TB -0,3 -

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og

forskningsbygninger (tekstanm. 141) (Statsvirksomhed) B 199,2 -
 TB -110,6 -

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

28.81. Alment boligbyggeri
01. Ydelsesstøtte til almene boliger ......................................B 589,5 -0,2

 TB -634,6 0,2
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger ..........................B 379,1 72,2

 TB -127,7 -21,9
05. Finansiering af alment nybyggeri ....................................B - 575,9

 TB - -219,5
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Indledning

Transport- og Boligministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020
indeholder nettomerudgifter på i alt 3432,8 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter i forhold til
bevillingerne på finansloven for 2020, heraf udgør 3653,3 mio. kr. ekstraordinære udgifter som
følge af COVID-19 (kategori 3). Der er optaget nettomindreudgifter for -375,9 mio. kr. uden for
udgiftsloftet, mens der er optaget nettomindreindtægter på indtægtsbudgettet for -362,5 mio. kr.
Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende katego-
rier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 8.477,1 3.432,8 11.909,9
 Udgifter ............................................................................ 15.818,2 3.543,1 19.361,3
 Indtægter .......................................................................... 7.341,1 110,3 7.451,4
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 8.275,4 -375,9 7.899,5
 Udgifter ............................................................................ 9.903,2 -556,9 9.346,3
 Indtægter .......................................................................... 1.627,8 -181,0 1.446,8
Indtægtsbudget ................................................................... 1.540,1 -362,5 1.177,6
Udgifter ............................................................................ - 235,0 235,0

 Indtægter .......................................................................... 1.540,1 -127,5 1.412,6
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 4,7 3.543,1 110,3
2. Aktstykker .................................................................... 5,6 -99,8 110,3
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 1,3 3.653,3 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -2,8 -3,8 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 0,6 - -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -6,6 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -556,9 -181,0
2. Aktstykker .................................................................... - 205,4 60,2
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... - - -
8. Direkte efterbevilling ................................................... - -762,3 -241,2
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -

Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - 235,0 -127,5
2. Aktstykker .................................................................... - 235,0 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - - -127,5
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Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der er optaget følgende bevillingstransaktioner, der påvirker udgifts- og indtægtsbudgettet:

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Overførslerne som følge af COVID-19 vedrører primært ekstraordinære udgifter hos DSB

og andre regionale trafikselskaber samt støtte til luftfartsbranchen som følge af lavere rejseakti-
vitet, jf. akt. 230 af 25. juni 2020, akt. 246 af 23. juni, akt. 323 af 1. oktober 2020, akt. 97 af
10. december 2020 og akt. 98 af 10. december 2020.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Overførslerne mellem ministerområder vedrører ressortoverdragelse fra § 28.51.01. Trafik-,

Bygge- og Boligstyrelsen til § 8. Erhvervsministeriet.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførslerne mellem hovedkonti vedrører primært overførsel fra § 28.11.13. Den centrale

reserve til en række anlægsprojekter og finansiering fra en række konti til afhjælpning af ekstra-
ordinære indsatsbehov på § 28.21.31. Drift og vintertjeneste.

ad 8. Direkte efterbevilling
På Transport- og Boligministeriets område er der indarbejdet følgende direkte efterbevillin-

ger:
På § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger er der optaget en udgift på -634,6 mio. kr.

og en indtægt på -0,2 mio. kr. som følge af ændringer i aktivitetsniveau og renteniveau.
På § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger er der optaget en udgift på -127,7

mio. kr. og en indtægt på -21,9 mio. kr. som følge af ændringer i aktivitetsniveau.
På § 28.81.05. Finansiering af alment boligbyggeri er der optaget en indtægt på -219,5 mio.

kr. som følge af ændringer i aktivitetsniveau og renteniveau.

Aktstykke Løn I alt
Akt. 176 af 20. maj 2020 om grøn buspulje 0,5 0,0
Akt. 199 af 11. juni 2020 vedr. udmøntning af reserve til ini-
tiativer inden for kollektiv trafik

- -12,0

Akt. 175 af 20. maj 2020 om udmøntning af pulje til grøn
transport

0,5 74,9

Fortrolig akt. AM af 27. august 2020 - 112,0
Fortrolig akt. E af 17. december 2020 - 123,0
Akt. 143 af 24. april 2020 om cykelparkering ved offentlig
transport

- 0,0

Akt. 1 af 12. november 2020 om vejtransport 1,0 1,5
Akt. 185 af 26. maj 2020 om etablering af central enhed til
kontrol af arbejdsklausuler

3,6 5,0

Akt. 126 af 17. december 2020 om leje af midlertidige rets-
bygninger som følge af COVID-19

-18,3

Akt. 102 af 10. december 2020 om forlængelse af Sundheds-
dataprogrammet

-5,9

Akt. 27 af 26. november om Statens Ejendomssalg A/S 0,1
Akt. 112 af 17. december 2020 om SEA-reformen - -110,2
I alt 5,6 170,1
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ad 9. Andre bevillingsforslag
Andre bevillingsforslag vedrører primært udmøntning af budgetregulering på § 28.11.13. Den

centrale anlægsreserve, justering af aktieudbytte i statslige selskaber på § 28.11.66. Aktieudbytte
mv., samt udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af konsulentydelser.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 8.477,1 3.432,8 11.909,9
Udgift ......................................................................................... 15.818,2 3.543,1 19.361,3
Indtægt ....................................................................................... 7.341,1 110,3 7.451,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 412,7 562,7 975,4
28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 379,5 562,4 941,9
28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................ 33,2 0,3 33,5

Veje ........................................................................................... 1.080,6 -3,5 1.077,1
28.21. Vejdirektoratet ............................................................... 1.080,6 -3,5 1.077,1

Trafik og byggeri mv. ............................................................. 5.839,9 3.013,1 8.853,0
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ................................ 203,2 24,6 227,8
28.52. Jernbanetrafik ................................................................. 4.336,1 1.627,8 5.963,9
28.53. Kollektiv Trafik ............................................................. 772,4 1.118,1 1.890,5
28.54. Færgetrafik ..................................................................... 431,4 20,0 451,4
28.55. Transportsektorens energiforbrug .................................. - - -
28.56. Luftfart ........................................................................... 65,2 222,6 287,8
28.57. Byggeri mv. ................................................................... 31,6 - 31,6

Baner ......................................................................................... 794,6 -27,3 767,3
28.63. Banedanmark ................................................................. 794,6 -27,3 767,3
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet ........................................ - - -

Bygninger ................................................................................. 109,8 -112,2 -2,4
28.71. Fællesudgifter ................................................................. 28,5 -1,3 27,2
28.72. Kontorbygninger mv. ..................................................... -71,9 -0,3 -72,2
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger .......................... 153,2 -110,6 42,6

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ......... 239,5 - 239,5
28.81. Alment boligbyggeri ...................................................... 15,8 - 15,8
28.82. Privat boligbyggeri ........................................................ 59,0 - 59,0
28.83. Byfornyelse .................................................................... 164,7 - 164,7
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .............. - - -
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri ............... - - -
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse ........................... - - -

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 8.275,4 -375,9 7.899,5
Udgift ......................................................................................... 9.903,2 -556,9 9.346,3
Indtægt ....................................................................................... 1.627,8 -181,0 1.446,8

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 905,9 22,8 928,7
28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 905,9 22,8 928,7
28.12. Tilsyn og kommissioner ................................................ - - -
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Veje ........................................................................................... 1.559,4 43,2 1.602,6
28.21. Vejdirektoratet ............................................................... 1.559,4 43,2 1.602,6

Trafik og byggeri mv. ............................................................. 140,9 50,0 190,9
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ................................ 25,3 - 25,3
28.52. Jernbanetrafik ................................................................. 115,6 - 115,6
28.53. Kollektiv Trafik ............................................................. - 50,0 50,0

Baner ......................................................................................... 5.353,3 29,2 5.382,5
28.63. Banedanmark ................................................................. 5.353,3 29,2 5.382,5
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet ........................................ - - -

Bygninger ................................................................................. 0,5 - 0,5
28.72. Kontorbygninger mv. ..................................................... 0,5 - 0,5
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger .......................... - - -
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet ................................. - - -

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ......... 315,4 -521,1 -205,7
28.81. Alment boligbyggeri ...................................................... 315,7 -521,1 -205,4
28.82. Privat boligbyggeri ........................................................ -0,3 - -0,3
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri .............. - - -
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri ............... - - -
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse ........................... - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 1.540,1 -362,5 1.177,6
Udgift ......................................................................................... - 235,0 235,0
Indtægt ....................................................................................... 1.540,1 -127,5 1.412,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 1.509,6 -362,5 1.147,1
28.11. Centralstyrelsen .............................................................. 1.509,6 -362,5 1.147,1

Trafik og byggeri mv. ............................................................. 30,5 - 30,5
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ................................ 30,5 - 30,5

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 14.847,1 3.419,4 18.266,5
Årets resultat ............................................................................. -88,8 - -88,8
Forbrug af videreførsel ............................................................. 454,1 - 454,1
Aktivitet i alt ............................................................................. 15.212,4 3.419,4 18.631,8
 Udgift ..................................................................................... 25.721,4 3.221,2 28.942,6
 Indtægt ................................................................................... 10.509,0 -198,2 10.310,8

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 9.463,9 7,6 9.471,5
 Indtægt ................................................................................... 7.841,8 168,3 8.010,1
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 64,2 - 64,2
 Indtægt ................................................................................... 27,0 - 27,0
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................................................... 8.447,7 3.104,2 11.551,9
 Indtægt ................................................................................... 430,2 -155,9 274,3
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 1.887,0 - 1.887,0
 Indtægt ................................................................................... 1.794,7 -210,6 1.584,1
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Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... 5.858,6 109,4 5.968,0
 Indtægt ................................................................................... 415,3 - 415,3
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Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 160,8 6,8 167,6
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 160,8 6,8 167,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 5,9 6,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsen ifm. overdragelse af medarbejdere ved-
rørende boligpolitik ...................................................... 6,2 8,7 -
Overførsel af lønsumsmidler til § 28.12.03. Havari-
kommissionen for Civil Luftfart og Jernbane. ........... -0,3 -0,3 -
Overførsel af bevilling fra § 28.71.01. Bygningssty-
relsen vedrørende flytning af myndighedsopgaver
under Lov om offentlig byggevirksomhed ................. 0,6 0,8 -
Overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Byg-
ge- og Boligstyrelsen vedrørende flytning af myn-
dighedsopgaver under Lov om offentlig byggevirk-
somhed ......................................................................... -0,6 -0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - -1,6 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 2,9 0,3 3,2
Overført overskud .............................................................. 37,7 - 37,7
Egenkapital i alt ................................................................. 40,6 0,3 40,9

Langfristet gæld primo ...................................................... 1,1 - 1,1
+ anskaffelser .................................................................... 0,3 - 0,3
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 0,3 - 0,3
Samlet gæld ultimo ........................................................... 1,1 - 1,1

Låneramme ........................................................................ 8,7 - 8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 12,6 - 12,6
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28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 543,6 -63,8 479,8
Indtægtsbevilling ............................................................... 454,1 - 454,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -63,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jern-
banen ifm. tilførsel af central reserve til Internet i

 Tog ............................................................................... - -16,5 -
Overførsel til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jern-
banen ifm. tilførsel af central reserve til Niveaufri
udfletning Ny Ellebjerg ............................................... - -12,7 -
Overførsel til § 28.11.35. Letbaner ifm. tilførsel af
central reserve til Odense Letbane .............................. - -34,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering, nulstilling af bud-

 getregulering ................................................................ - 474,3 -
Udmøntning af budgetregulering, fordeling vejpro-

 jekter ............................................................................. - -187,3 -
Udmøntning af budgetregulering, fordeling bane-
projekter - en grøn transportpolitik ............................. - -287,0 -

28.11.17. Puljer til transportområdet (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 173,7 -170,5 3,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -170,5 -

2. Aktstykker  
Finansiering af pulje til grønne busser, jf. akt. 176
af 20. maj 2020 ............................................................ - -75,0 -
Finansiering af initiativer inden for kollektiv trafik,
jf. akt. 199 af 11. juni 2020 ........................................ - -95,5 -

28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 52,0 52,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 52,0 -

2. Aktstykker  
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Medfinansiering af Ny Ellebjerg station, jf. akt. 199
af 11. juni 2020 ........................................................... - 52,0 -

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 449,9 34,6 484,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 34,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre-
serve ifm. tilførsel af central reserve til Odense Let-

 bane .............................................................................. - 34,6 -

28.11.39. Kompensation til Metroselskabet (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 717,9 717,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 717,9 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensation af Metroselskabet som følge af CO-
VID-19, jf. akt. 97 af 10. december 2020 .................. - 717,9 -

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 1.509,6 -127,5 1.382,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -127,5

9. Andre bevillingsforslag  
Justering af udbyttebetalingen fra DSB, jf. anmærk-
ningstekst om, at afvigelser fra udbytteskøn optages
på forslag til lov om tillægsbevilling .......................... - - -120,0
Justering af garantiprovision fra DSB, jf. anmærk-
ningstekst om, at afvigelser fra provisionsskøn op-
tages på forslag til lov om tillægsbevilling ................ - - -7,5
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28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 235,0 235,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 235,0 -

2. Aktstykker  
Fortrolig akt. AM af 27. august 2020 ......................... - 112,0 -
Fortrolig akt. E af 17. december 2020 ........................ - 123,0 -

28.11.71. Generelle analyser (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,3 -0,6 11,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,6 -

2. Aktstykker  
Bevilling til analyse af omstilling af færgeruter til
vedvarende energi, jf. akt. 175 af 20. maj 2020 ........ - 1,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 28.21.10. Vejdirektoratet vedrøren-
de analyse af BRT Østbanen ....................................... - -1,5 -
Overførsel til § 28.21.10. Vejdirektoratet vedrøren-
de analyse af biodiversitet ........................................... - -0,1 -
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28.11.79. Reserve og budgetregulering

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -8,8 8,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 8,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 28.21.31. sfa. overskydende midler
vedr. skiltning ved broer som følge af ændrede reg-

 ler .................................................................................. - -0,5 -
Overførsel til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen til dæk-
ning af underskud på afgifts- og gebyrfinansierede
ordninger på taxi-området ........................................... - -9,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel fra § 28.11.01. Departementet ifm. ud-
møntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - 1,6 -
Overførsel fra § 28.21.10. Vejdirektoratet ifm. ud-
møntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - 4,0 -
Overførsel fra § 28.63.01. Banedanmark ifm. ud-
møntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - 9,0 -
Overførsel fra § 28.71.01. Bygningsstyrelsen ifm.
udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - 0,5 -
Overførsel fra § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed
vedrørende kontorbygninger mv. ifm. udmøntning
af budgetregulering vedrørende køb af konsulenty-
delser, jf. Aftale om finansloven for 2020 ................. - 0,4 -
Overførsel fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed
vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger
ifm. udmøntning af budgetregulering vedrørende
køb af konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven
for 2020 ........................................................................ - 0,4 -
Overførsel fra § 28.51.08. Færdselsstyrelsen ifm.
udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - 0,5 -
Overførsel fra § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsen ifm. udmøntning af budgetregulering
vedrørende køb af konsulentydelser, jf. Aftale om
finansloven for 2020 .................................................... - 0,8 -
Overførsel fra § 28.56.03. Lufthavnsdrift ifm. ud-
møntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - 0,1 -
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Overførsel fra § 28.51.08 Færdselsstyrelsen ifm.
udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - 1,0 -
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28.12. Tilsyn og kommissioner

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 11,8 0,3 12,1
Indtægt ............................................................................... - - -
Udgift ................................................................................. 11,8 0,3 12,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 0,3 0,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af lønsumsmidler fra § 28.11.01. Depar-
tementet ........................................................................ 0,3 0,3 -



§ 28.2. 683

Veje

28.21. Vejdirektoratet

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 357,3 3,3 360,6
Indtægt ............................................................................... 86,7 - 86,7
Udgift ................................................................................. 444,0 3,3 447,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 4,1 3,3 -

2. Aktstykker  
Administrationsmidler til pulje til udbredelse af la-
deinfrastruktur til elbiler og en pulje til omstilling
af erhvervstransport, jf. akt. 175 af 20. maj 2020 ...... 0,5 0,7 -
Etablering af statslig enhed til kontrol af arbejds-
klausuler, jf. akt. 185 af 11. juni 2020 ....................... 3,6 5,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 28.11.71. Generelle analyser til
analyse af BRT Østbanen ............................................ - 1,5 -
Overførsel fra § 28.11.71. Generelle analyser til
analyse af biodiversitet ................................................ - 0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - -4,0 -

28.21.21. Mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 48,8 80,2 129,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - 60,2 60,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 80,2 60,2

2. Aktstykker  
Busterminal ved Dybbølsbro, jf. akt. 199 af 11. juni
2020 .............................................................................. - 80,2 60,2

Anlæg af busterminal i København
Antallet af fjernbusrejser har været stigende i en lang årrække. I København er der ikke ordentlige
standsningsforhold for busserne og de rejsende. Konsekvensen er, at veje blokeres af fjernbusser
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og passagerer, hvilket er til gene og fare for både fjernbuspassagererne men også cyklister og
bilister i lokalområdet. Fjernbusterminalen ved Dybbølsbro skal afhjælpe dette problem.

Der afsættes 20,0 mio. kr. i 2020 som et statsligt bidrag til anlæg af busterminalen. Vejdirektoratet
kan oppebære indtægter til finansiering af den resterende del af udgiften, som Københavns
Kommune har finansieringsansvaret for.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 135,9 23,2 159,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 23,2 -

2. Aktstykker  
Overførsel af midler vedr. puljen til fremme af cyk-
lisme til § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik
mv., jf. akt. 143 af 24. april 2020 ............................... - -50,0 -
Pulje til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler og
en pulje til omstilling af erhvervstransport, jf. akt.
175 af 20. maj 2020 .................................................... - 73,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Omfordeling mellem puljer på samme underkonto
og standardkonto fra akt. 175 af 20. maj 2020 vedr.
udmøntning af pulje til grøn transport, jf. budget-
vejledningens punkt 3.3.2. ........................................... - - -

Anlægsskema: Anlæg af busterminal i København
Projektbeskrivelse: Anlæg af busterminal i København
Hjemmel: Akt. 199 af 11. juni 2020
Igangsættelse: 2020
Åbningsår: 2023

Mio. kr.
Projektbevilling Statsudgift

Projektbevilling TB2020......................................................... 80,2 20,0
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
2020......................................................................................... 80,2 1,5
2021......................................................................................... 0,0 20,0
2022......................................................................................... 0,0 54,7
2023......................................................................................... 0,0 4,0
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28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 581,2 - 581,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Anlægsskema ............................................................... - - -

Vedligeholdelsesarbejder på Langelandsbroen
Langelandsbroen fører hovedvej 9 over det Sydfynske Øhav mellem Siø og Langeland.
Broen er åbnet for trafik i 1962 og er således mere end 55 år gammel. Arbejdet er nødvendigt,
da en begyndende nedbrydning af armeringen i brodækket har reduceret broens bæreevne, og ved
forsat nedbrydning kan bæreevnen med tiden blive kritisk lav. Derfor er der indført begrænsninger
for de særligt tunge særtransporter, der dagligt passerer broen. Begrænsningen har ingen betyd-
ning for almindelige køretøjer og lastbiler.

Vedligeholdelsesarbejder på Skovdiget Østbro
Skovdiget Østbro, der fører Hillerødmotorvejen (rute 16) over Farumlinjens 2 S-togspor, S-togs-
stationen Skovbrynet, Bagsværd Hovedgade samt en parkeringsplads. Hillerødmotorvejen for-
binder blandt andet København og Hillerød. Broen blev åbnet for trafik i 1968 og blev første gang
renoveret i 1980-81. Broen og dens tidligere renoverede delkomponenter har således en alder,
hvor der vurderes behov for at sikre bygværkets fortsatte trafiksikkerhed og funktion gennem
større vedligeholdsarbejder.

Anlægsskema: Vedligeholdelsesarbejder på Langelandsbroen
Projektbeskrivelse: Vedligeholdelsesarbejder på Langelandsbroen
Hjemmel: Akt. 46 af 20. maj 2020
Igangsættelse: 2020
Åbningsår: 2023

Mio. kr.
Projektbevilling Statsudgift

Projektbevilling TB2020......................................................... 68,5 68,5
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
2020......................................................................................... 11,8 11,8
2021......................................................................................... 38,8 38,8
2022......................................................................................... 17,9 17,9
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28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 810,7 -6,8 803,9
Indtægtsbevilling ............................................................... 87,4 - 87,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -6,8 -

2. Aktstykker  
Overførsel af uforbrugte midler til forventet merfor-
brug forbundet med Sundhedsdataprogrammet, jf.
akt. 102 af 10. december 2020 .................................... - -5,9 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 28.11.79. Reserve og budgetregule-
ring - overskydende midler vedr. skiltning ved bro-
er som følge af ændrede regler ................................... - 0,5 -
Overførsel fra § 28.52.12. Reserve til indkøb af of-
fentlig service-jernbanetrafik til afhjælpning af eks-
traordinære indsatsbehov ............................................. - 5,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel af mindreforbrug til § 16.11.11. Sund-
hedsstyrelsen til dækning af merudgifter ifm. indlån
af medarbejdere til, jf. budgetvejledningens punkt

 3.3.2. ............................................................................. - -0,4 -
Overførsel af mindreforbrug til § 16.35.01. Statens
Serum Institut til dækning af merudgifter ifm. ind-
lån af medarbejdere til, jf. budgetvejledningens
punkt 3.3.2. .................................................................. - -1,4 -
Overførsel af mindreforbrug til § 16.11.17. Sund-
hedsdatastyrelsen til dækning af merudgifter ifm.
indlån af medarbejdere, jf. budgetvejledningens
punkt 3.3.2. .................................................................. - -1,5 -
Overførsel af mindreforbrug til § 16.11.01. Depar-
tementet til dækning af merudgifter ifm. indlån af
medarbejdere til Sundheds- og Ældreministeriets
departement, jf. budgetvejledningens punkt 3.3.2. ..... - -2,8 -

Anlægsskema: Vedligeholdelsesarbejder på Skovdiget Østbro
Projektbeskrivelse: Vedligeholdelsesarbejder på Skovdiget Østbro
Hjemmel: Akt. 47 af 18. juni 2020
Igangsættelse: 2020
Åbningsår: 2022

Mio. kr.
Projektbevilling Statsudgift

Projektbevilling TB2020......................................................... 84,2 84,2
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
2020......................................................................................... 10,3 10,3
2021......................................................................................... 62,0 62,0
2022......................................................................................... 11,9 11,9
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Overførsel af mindreforbrug til § 16.11.12. Styrel-
sen for Patientsikkerhed til dækning af merudgifter
ifm. indlån af medarbejdere, jf. budgetvejledningens
punkt 3.3.2. .................................................................. - -0,5 -
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Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 116,5 24,6 141,1
Indtægt ............................................................................... 269,0 - 269,0
Udgift ................................................................................. 385,5 24,6 410,1
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -0,5 24,6 -

2. Aktstykker  
Midler til administration af grøn buspulje, jf. akt.
176 af 20. maj 2020 .................................................... 0,5 0,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til administration af luftfartspakken, jf. akt.
262 af 30. juni 2020 .................................................... 1,5 2,3 -
Justering af luftfartspakken, jf. akt. 107 af 10. de-
cember 2020 ................................................................. -0,2 25,0 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2019 ....................... -2,2 -3,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 28.11.01. Departementet ifm. over-
dragelse af medarbejdere vedr. boligpolitik ............... -6,2 -8,7 -
Overførsel fra § 28.51.08 Færdselstyrelsen ifm. op-
splitning af Færdselsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen ............................................................... 5,5 8,2 -
Overførsel af bevilling fra § 28.11.01. Departemen-
tet vedrørende flytning af myndighedsopgaver un-
der Lov om offentlig byggevirksomhed ..................... 0,6 0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - -0,8 -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 16,1 -3,1 13,0
Overført overskud .............................................................. 193,1 - 193,1
Egenkapital i alt ................................................................. 209,2 -3,1 206,1

Langfristet gæld primo ...................................................... 100,0 -3,2 96,8
+ anskaffelser .................................................................... 15,0 -1,0 14,0
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 2,0 - 2,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 15,0 -0,9 14,1
Samlet gæld ultimo ........................................................... 102,0 -3,3 98,7

Låneramme ........................................................................ 129,8 -6,5 123,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 78,6 50,8 80,0
Bemærkninger: Lånerammen under § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er nedjusteret med 6,5 mio. kr. til §
28. 51 .0 8 . Færdselsstyrelsen .

28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 83,6 - 83,6
Indtægt ............................................................................... 40,3 - 40,3
Udgift ................................................................................. 123,9 - 123,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -5,1 - -

2. Aktstykker  
Aftale om ordnede forhold på vejtransportområdet,
jf. akt. 1 af 12. november 2020 .................................. 1,0 1,5 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel til § 08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen, jf.
kongelig resolution af 21. januar 2019 ....................... -0,6 -0,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 28.51.01 Trafik-, Bygge- og Bolig-
styrelsen ifm. opsplitning af Færdselsstyrelsen og
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ............................... -5,5 -8,2 -
Overførsel fra § 28.11.79. Reserve og budgetregule-
ring til dækning af underskud på afgifts- og gebyr-
finansierede ordninger på taxi-området ...................... - 9,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - -0,5 -
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - -1,0 -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ - 3,1 3,1
Egenkapital i alt ................................................................. - 3,1 3,1

Langfristet gæld primo ...................................................... - 3,2 3,2
+ anskaffelser .................................................................... - 1,0 1,0
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... - 0,9 0,9
Samlet gæld ultimo ........................................................... - 3,3 3,3

Låneramme ........................................................................ - 6,5 6,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... - 50,8 50,8
Bemærkninger: Lånerammen under § 28.51.0 8. Færdselsstyrelsen er op justeret med 6,5 mio. kr. fra § 28. 51 .0 1 .
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen .

28.52. Jernbanetrafik

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3.959,9 1.571,4 5.531,3
Indtægtsbevilling ............................................................... 5,3 - 5,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.571,4 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensation af DSB for udbud af en million
Orange-billetter i sommeren 2020, jf. akt. 246 af
23. juni 2020 ................................................................ - 25,0 -
Kompensation af DSB som følge af COVID-19, jf.
akt. 97 af 10. december 2020 ...................................... - 1.546,4 -

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 247,3 61,6 308,9
Indtægtsbevilling ............................................................... 0,4 - 0,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 61,6 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensation til Arriva Tog A/S som følge af CO-
VID-19, jf. akt. 97 af 10. december 2020 .................. - 61,6 -



§ 28.52.12. 691

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,2 -5,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste til
afhjælpning af ekstraordinære indsatsbehov ............... - -5,2 -

28.53. Kollektiv Trafik

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 1.115,1 1.115,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 1.115,1 -

2. Aktstykker  
Grøn buspulje, jf. akt. 176 af 20. maj 2020 ............... - 74,2 -
Ny rolle for passagerpulsen, jf. akt. 199 af 11. juni

 2020 .............................................................................. - 6,5 -
Rådgivningscenter for cykelfremme, jf. akt. 199 af
11. juni 2020 ................................................................ - 2,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Færge- og kollektiv transportinitiativer i sommer-
pakken, jf. akt. 246 af 23. juni 2020 .......................... - 78,5 -
Likviditetstilskud til trafikselskaber, jf. akt. 230 af
25. juni 2020 ................................................................ - 106,7 -
Justering af færgeinitiativer i sommerpakken, jf.
akt. 246 af 23. juni 2020 ............................................. - 33,2 -
Likviditetstilskud til trafikselskaber, jf. akt. 323 af
1. oktober 2020 ............................................................ - 329,1 -
Likviditetstilskud til trafikselskaber, jf. akt. 98 af
10. december 2020 ....................................................... - 484,9 -

28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 272,4 3,0 275,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 3,0 -
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2. Aktstykker  
Nedsættelse af egenbetaling på ungdomskort, jf.
akt. 199 af 11. juni 2020 ............................................. - 3,0 -

28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 50,0 50,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 50,0 -

2. Aktstykker  
Pulje til cykelparkering ved offentlig transport, jf.
akt. 143 af 24. april 2020 ............................................ - 50,0 -

28.54. Færgetrafik

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 379,3 20,0 399,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 20,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Kompensation af Molslinjens reduktion af billetpri-
ser på ruten Rønne-Ystad i sommeren 2020, jf. akt.
246 af 23. juni 2020 .................................................... - 20,0 -

28.56. Luftfart

28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 25,5 4,9 30,4
Indtægt ............................................................................... 15,0 - 15,0
Udgift ................................................................................. 40,5 4,9 45,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 4,9 -
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3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til at dække driftsunderskud i Bornholms
lufthavn, jf. akt. 107 af 10. december 2020 ............... - 5,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - -0,1 -

28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 3,0 217,7 220,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 217,7 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Luftfartspakken, jf. akt. 262 af 30. juni 2020 ............ - 247,7 -
Justering af luftfartspakken, jf. akt. 324 af 1. okto-
ber 2020 ....................................................................... - - -
Justering af luftfartspakken, jf. akt. 19 af 5. novem-
ber 2020 ....................................................................... - - -
Justering af luftfartspakken, jf. akt. 107 af 10. de-
cember 2020 ................................................................. - -30,0 -
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Baner

28.63. Banedanmark

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 506,5 -9,0 497,5
Indtægt ............................................................................... 2.544,7 - 2.544,7
Udgift ................................................................................. 3.051,2 -9,0 3.042,2
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -9,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - -9,0 -

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 391,9 -18,3 373,6
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -18,3 -

2. Aktstykker  
Overførsel af mindreforbrug til dækning af domsto-
lenes merudgifter ved leje af midlertidige retsloka-
ler som følge af COVID-19, jf. akt. 126 af 17. de-
cember 2020 ................................................................. - -18,3 -

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægs-
bev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.608,2 - 2.608,2
Indtægtsbevilling ............................................................... 14,4 - 14,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

9. Andre bevillingsforslag  
Anlægsskema ............................................................... - - -
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Anlægsskema: Sporfornyelse Hobro - Aalborg
Projektbeskrivelse: Sporfornyelse af strækningen mellem Hobro og Aalborg
Hjemmel: Akt. 92 af 30. januar 2020
Igangsættelse: 2020
Ibrugtagning: 2022

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 92 af 30. januar 2020 (indeks 106,6) ............ 844,1 844,1
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2019 ................................................................................ 32,6 32,6
2020 .................................................................................................... 501,0 501,0
2021 .................................................................................................... 20,9 20,9
2022 .................................................................................................... 281,1 281,1
2023 .................................................................................................... 8,5 8,5

Anlægsskema: Sporfornyelse Vejle St.
Projektbeskrivelse: Sporfornyelse af Vejle Station
Hjemmel: Akt. 138 af 16. april 2020
Igangsættelse: 2020
Ibrugtagning: 2020

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 138 af 16. april 2020 (indeks 106,6) 70,4 70,4
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2019 ................................................................................ 15,4 15,4
2020 .................................................................................................... 52,5 52,5
2021 .................................................................................................... 2,5 2,5

Anlægsskema: FTN Tracé Skjern-Holstebro
Projektbeskrivelse: Etablering af fiberkabelinfrastruktur (FTN) på strækningen Skjern -

Holstebro
Hjemmel: Akt. 208 af 18. juni 2020
Igangsættelse: 2020
Ibrugtagning: 2021

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 208 af 18. juni 2020 (indeks 106,6) 71,5 71,5
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2019 ................................................................................ 1,5 1,5
2020 .................................................................................................... 28,9 28,9
2021 .................................................................................................... 41,1 41,1
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Anlægsskema: FTN Tracé Næstved - Nykøbing Falster
Projektbeskrivelse: Etablering af fiberkabelinfrastruktur (FTN) på strækningen Næstved -

Nykøbing Falster
Hjemmel: Akt. 229 af 25. juni 2020
Igangsættelse: 2020
Ibrugtagning: 2020

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 229 af 25. juni 2020 (indeks 106,6) 60,7 60,7
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2019 ................................................................................ 20,2 20,2
2020 .................................................................................................... 40,6 40,6

Anlægsskema: Forhøjelse af totaludgift for Sporfornyelse af Slagelse st. og Fjenneslev-
Forlev

Projektbeskrivelse: Forhøjelse af totaludgift for Sporfornyelse af Slagelse st. og Fjenneslev-
Forlev

Hjemmel: Akt. 206 af 18. juni 2020
Igangsættelse: 2020
Ibrugtagning: 2020

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 15 af 8. november 2018 (indeks 104,4) ........ 526,4 526,4
Senere reguleringer:
Indeksreguleringer ............................................................................ 18,2 18,2
Forhøjelse af totaludgift iflg. akt. 206 af 18. juni 2020 (indeks
109,1) ................................................................................................ 89,7 89,7
Totaludgift iflg. akt. 206 af 18. juni 2020 (indeks 109,1) ............. 634,3 634,3
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2019 ................................................................................ 256,1 256,1
2020 .................................................................................................... 90,0 90,0
2021 .................................................................................................... 288,2 288,2

Anlægsskema: Fornyelse af spor, broer og kørestrømsanlæg på Køge Bugt-banen
Projektbeskrivelse: Fornyelse af spor, broer og kørestrømsanlæg på Køge Bugt-banen
Hjemmel: Akt. R af 3. september 2015
Igangsættelse: 2015
Ibrugtagning: 2019

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. R af 3. september 2015 (indeks 136,1) ......... 857,8 857,8
Senere reguleringer:
Indeksreguleringer ............................................................................ 23,7 23,7
Totaludgift iflg. akt. R af 3. september 2015 (indeks 146,4) 881,5 881,5
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
2014 .................................................................................................... 23,4 23,4
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28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 2.728,0 29,2 2.757,2
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 29,2 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre-
serve ifm. tilførsel af central reserve til Internet i

 Tog ............................................................................... - 16,5 -
Overførsel fra § 28.11.13. Den centrale anlægsre-
serve ifm. tilførsel af central reserve til Niveaufri
udfletning Ny Ellebjerg ............................................... - 12,7 -

2015 .................................................................................................... 53,7 53,7
2016 .................................................................................................... 400,0 400,0
2017 .................................................................................................... 166,2 166,2
2018 .................................................................................................... 54,1 54,1
2019 .................................................................................................... 36,8 36,8
2020 .................................................................................................... 147,3 31,6

Anlægsskema: Sporfornyelse København - Høje Taastrup
Projektbeskrivelse: Sporfornyelse af strækningen København - Høje Taastrup
Hjemmel: Akt. 82 af 10. december 2020
Igangsættelse: 2021
Ibrugtagning: 2022

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 82 af 10. december 2020 (indeks 106,6) ...... 515,1 515,1
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2019 ................................................................................ 42,6 42,6
2020 .................................................................................................... 9,3 9,3
2021 .................................................................................................... 166,4 166,4
2022 .................................................................................................... 276,8 276,8
2023 .................................................................................................... 20,0 20,0
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Anlægsskema: Gelsted fordelingsstation og Elektrificering Kørestrøm
Projektbeskrivelse: Igangsættelse og integration af Gelsted fordelingsstation i projektet

Elektrificering Kørestrøm
Hjemmel: Akt. 227 af 18. juni 2020
Igangsættelse: 2020
Ibrugtagning: 2023

Mio. kr.
Totaludgift Statsudgift

Totaludgift iflg. akt. 227 af 18. juni 2020 (indeks 109,1) ............. 814,5 814,5
   
Bevillinger og forbrug:

Bevilling Forbrug
Til og med 2019 ................................................................................ 71,7 19,0
2020 .................................................................................................... 92,4 92,4
2021 .................................................................................................... 247,3 247,3
2022 .................................................................................................... 310,5 310,5
2023 .................................................................................................... 84,7 84,7
2024 .................................................................................................... 7,9 60,6
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Bygninger

28.71. Fællesudgifter

28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 28,5 -1,3 27,2
Indtægt ............................................................................... 214,1 - 214,1
Udgift ................................................................................. 242,6 -1,3 241,3
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departemen-
tet vedrørende flytning af myndighedsopgaver un-
der Lov om offentlig byggevirksomhed ..................... - -0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - -0,5 -

28.72. Kontorbygninger mv.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... -39,2 -0,3 -39,5
Indtægt ............................................................................... 912,5 0,1 912,6
Udgift ................................................................................. 839,4 -0,2 839,2
Årets resultat ...................................................................... 33,9 - 33,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,2 0,1

2. Aktstykker  
Indskud af kontorejendomme i Statens Ejendoms-
salg A/S, jf. akt. 27 af 26. november 2020 ................ - 0,2 0,1

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - -0,4 -
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28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger
(tekstanm. 141) (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 199,2 -110,6 88,6
Indtægt ............................................................................... 2.055,2 110,2 2.165,4
Udgift ................................................................................. 2.199,5 -0,4 2.199,1
Årets resultat ...................................................................... 54,9 - 54,9
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,4 110,2

2. Aktstykker  
Korrektioner som følge af datavalidering af SEA-
reformen, jf. akt. 112 af 17. december 2020 .............. - - 110,2

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering vedrørende køb af
konsulentydelser, jf. Aftale om finansloven for

 2020 .............................................................................. - -0,4 -
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Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

28.81. Alment boligbyggeri

28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 589,5 -634,6 -45,1
Indtægtsbevilling ............................................................... -0,2 0,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -634,6 0,2

8. Direkte efterbevilling  
Mindreudgift og merindtægt som følge af ændrin-
ger i aktivitetsniveau og renteniveau .......................... - -634,6 0,2

28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 379,1 -127,7 251,4
Indtægtsbevilling ............................................................... 72,2 -21,9 50,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -127,7 -21,9

8. Direkte efterbevilling  
Mindreudgift og mindreindtægt som følge af æn-
dringer i aktivitetsniveau og renteniveau .................... - -127,7 -21,9

28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 575,9 -219,5 356,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -219,5

8. Direkte efterbevilling  
Mindreindtægt som følge af ændringer i aktivitets-
niveau og renteniveau .................................................. - - -219,5
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§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 518,5 523,6 5,1
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -77,7 -77,7 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 1.013,0 - 1.013,0

Fællesudgifter ........................................................................................... 52,4 -
29.11. Centralstyrelsen ............................................................................... 52,4 -

Energi og forsyning .................................................................................. 415,6 1.018,1
29.21. Fællesudgifter .................................................................................. -49,6 1.018,1
29.22. Forskning og udvikling ................................................................... 23,2 -
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser ................. 443,5 -
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................................. -1,5 -

Meteorologi ............................................................................................... -10,8 -
29.31. Meteorologi ..................................................................................... -10,8 -

Geologisk forskning og undersøgelser ................................................... 2,6 -
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ........................................... 2,6 -

Kort og geodata ........................................................................................ -4,4 -
29.61. Kort og geodata .............................................................................. -4,4 -

Dataforsyning ............................................................................................ -9,5 -
29.71. Dataforsyning og Effektivisering ................................................... -9,5 -

Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 33,0 1.018,1
Øvrige overførsler ...................................................................................... 412,9 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 445,9 1.018,1
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -5,1 -5,1
Bevilling i alt ............................................................................................. 440,8 1.013,0
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B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (Driftsbev.) ...............................................B 152,2 -

 TB 26,5 -
07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm.

120) (Reservationsbev.) ...................................................B - -
 TB -0,1 -

79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.) .......................B -26,0 -
 TB 26,0 -

Energi og forsyning

29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.) ..................B 429,2 -

 TB 13,0 -
07. Klimarådet (Driftsbev.) ....................................................B 9,1 -

 TB 10,0 -
08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123)

(Reservationsbev.) ............................................................B 11,2 -
 TB - -

10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet
(Reservationsbev.) ............................................................B 39,1 -

 TB -77,7 -
11. Provenu fra salg af danske VE-andele ............................B - -

 TB - 1.013,0

29.22. Forskning og udvikling
01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.) ...............B 536,3 -

 TB 23,2 -

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB 32,3 -

16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.) ......B - -
 TB -0,3 -

18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122)
(Reservationsbev.) ............................................................B 15,3 -

 TB -2,5 -
23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117)

(Reservationsbev.) ............................................................B - -
 TB -4,8 -

27. Tilskud til energibesparelser (tekstanm. 128)
(Reservationsbev.) ............................................................B - -

 TB 418,8 -
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29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind

(Reservationsbev.) ............................................................B 22,9 -
 TB -1,5 -

 Meteorologi

29.31. Meteorologi
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114)

(Driftsbev.) .......................................................................B 188,4 -
 TB -10,8 -

Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser
01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark

og Grønland - GEUS (Statsvirksomhed) .........................B 156,2 -
 TB 2,6 -

Kort og geodata

29.61. Kort og geodata
01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed) ................................B 49,7 -

 TB -4,4 -

 Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Effektivisering
01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekst-

anm. 103) (Statsvirksomhed) ...........................................B 244,0 -
 TB -9,5 -

C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 128. ad 29.24.27.
Uanset § 7, stk. 1, nr. 3, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget kan klima-, energi-

og forsyningsministeren give tilsagn om tilskud til virksomheder, der gennemfører projekter med
henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer, uden at der stilles krav om, at
disse skal være overvejende i procesenergi.





Anmærkninger

§ 29. 
Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet
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Indledning

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling for fi-
nansåret 2020 indeholder nettomerudgifter på i alt 518,5 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter
i forhold til bevillingerne på finansloven 2020, heraf udgør 524,0 mio. kr. ekstraordinære udgifter
som følge af COVID-19 (kategori 3). Der er optaget nettomindreudgifter på 77,7 mio. kr. i ud-
gifter uden for loft. Der er i 2020 optaget nettomerindtægter på 1.013,0 mio. kr. i indtægter på
indtægtsbudgettet. Ændringerne af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles
på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 2.234,5 518,5 2.753,0
 Udgifter ............................................................................ 2.909,8 523,6 3.433,4
 Indtægter .......................................................................... 675,3 5,1 680,4
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 8.447,6 -77,7 8.369,9
 Udgifter ............................................................................ 14.130,1 -77,7 14.052,4
 Indtægter .......................................................................... 5.682,5 - 5.682,5
Indtægtsbudget ................................................................... 1.908,4 1.013,0 2.921,4
 Udgifter ............................................................................ 0,2 - 0,2
Indtægter .......................................................................... 1.908,6 1.013,0 2.921,6

 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. 47,3 523,6 5,1
2. Aktstykker .................................................................... 1,3 - -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... 29,4 524,0 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ -1,2 -2,4 -
5. Overførsel mellem hovedkonti .................................... 4,7 - -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - -0,7 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ 13,1 2,7 5,1

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -77,7 -
2. Aktstykker .................................................................... - -77,7 -

Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - - 1.013,0
2. Aktstykker .................................................................... - - 1.013,0

Bemærkninger

ad 2. Aktstykker
Der er i 2020 indarbejdet nettomindreudgifter på 77,7 mio. kr. uden for udgiftsloft som følge

af tiltrådte aktstykker. Der er i 2020 indarbejdet nettomerindtægter på 1.013,0 mio. kr. på ind-
tægtsbudgettet som følge af tiltrådte aktstykker.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der er i 2020 indarbejdet nettomerudgifter på 524,0 mio. kr. inden for delloftet for driftsud-

gifter som følge af ekstraordinære udgifter på baggrund af af COVID-19. Der er desuden tilføjet
en ny tekstanmærkning.
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ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der er i 2020 indarbejdet nettomindreudgifter på 2,4 mio. kr. under delloft for driftsudgifter

som følge af overførsler mellem ministerområder.

ad 5. Overførsel mellem hovedkonti
Overførsel mellem hovedkonti omfatter overførsel mellem rammer samt overførsler internt

på driftsrammen.

 Lønsum Udgift Indtægt
29,4 524,0 0,0

Midler til at sikre danske virksomheders deltagelse i EU's
genopretningsplaner til § 29.11.01. Departementet, jf. akt.
264 af 30. juni 2020

0,5 0,5

Midler til implementering af Klimaaftale for energi og in-
dustri mv. til § 29.11.01. Departementet, jf. akt. 294 af 11.
september 2020

0,1

Midler til implementering af Klimaaftale for energi og in-
dustri mv. til § 29.21.01. Energistyrelsen, jf. akt. 294 af 11.
september 2020

28,9 42,3

Midler til implementering af Aftale om genstart af dansk
eksport til § 29.22.01. Tilskud til energiforskning, jf. akt. 9
af 22. oktober 2020

30,0

Midler til implementering af Klimaaftale for energi
og industri mv. til § 29.24.10. Pulje til skrotningspræmie
for oliefyr, jf. akt. 294 af 11. september 2020

32,3

Midler til implementering af Klimaaftale for energi
og industri mv. til § 29.24.27. Tilskud til energibesparelser,
jf. akt. 294 af 11. september 2020

418,8

 Lønsum Udgift Indtægt
-1,2 -2,4 0,0

Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet til §
07.14.01. Økonomistyrelsen vedr. afstemning af minister-
kørsel -1,0 -1,8
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Meteorolo-
giske Institut til § 12.13.01. Forsvarsministeriets
Materiel- og Indkøbsstyrelse, jf. kgl. resolution
af september 2019, hvormed opgaver overdrages
til Forsvarsministeriet -0,2 -0,2
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Meteorolo-
giske Institut til § 12.13.02. Materieldrift, jf.
kgl. resolution af september 2019, hvormed opgaver
overdrages til Forsvarsministeriet -0,4
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 Lønsum Udgift Indtægt
4,7 0,0 0,0

Omprioritering af midler til § 29.11.01. Departementet
fra § 29.21.01. Energistyrelsen 15,0 20,0
Omprioritering af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til
§ 29.11.01. Departementet -15,0 -20,0
Omprioritering af midler til § 29.11.01. Departementet
fra § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering 3,9
Omprioritering af midler fra § 29.71.01. Styrelsen for Da-
taforsyning og Effektivisering til § 29.11.01. Departementet -3,9
Omprioritering af midler til § 29.11.01. Departementet
fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut 2,1 2,8
Omprioritering af midler fra § 29.31.01. Danmarks Meteo-
rologiske Institut til § 29.11.01. Departementet -2,1 -2,8
Omprioritering af midler til § 29.11.01. Departementet
fra § 29.61.01. Geodatastyrelsen 0,8
Omprioritering af midler fra § 29.61.01. Geodatastyrelsen
til § 29.11.01. Departementet -0,8
Omprioritering af midler til § 29.11.01. Departementet
fra § 29.41.01. De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS 2,5
Omprioritering af midler fra § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-
US til § 29.11.01. Departementet -2,5
Overførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen fra §
29.11.01. Departementet vedr. Energirådgiver 0,8 1,9
Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet til §
29.21.01. Energistyrelsen vedr. Energirådgiver -0,8 -1,9
Tilbageførsel af midler til § 29.11.01. Departementet fra §
29.21.01. Energistyrelsen vedr. Energirådgiver 0,4
Tilbageførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.11.01. Departementet vedr. Energirådgiver -0,4
Overførsel af midler til § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
- GEUS fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut
til monitorering af Grønlands indlandsis 6,0
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Meteorolo-
giske Institut til § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
- GEUS til monitorering af Grønlands indlandsis -6,0
Overførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen fra §
29.22.01. Tilskud til energiforskning til administration 3,9 5,1
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ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der udmøntes på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område en dispositionsbegræns-

ning på i alt 0,7 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. ifm. 14. fase af statens indkøbsprogram, jf. cirkulære
om dispositionsbegrænsninger mv. for 2020 af 7. december 2020.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Andre bevillingsforslag omfatter bevillingsforslag, der optages med tilslutning fra Finansmi-

nisteriet, jf. budgetvejledningens punkt 3.3.2. Mindre væsentlige dispositioner uden principiel be-
tydning samt udmøntning af reserver fra § 29.11.79. Reserve og budgetregulering. Der er samlet
indarbejdet en nettomerudgift på 2,7 mio. kr. under delloft for driftsudgifter.

Overførsel af midler fra § 29.22.01. Tilskud til
energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen til
administration -5,1
Overførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen fra §
29.22.01. Tilskud til energiforskning til administration 0,2 0,2
Overførsel af midler fra § 29.22.01. Tilskud til energi-
forskning til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration -0,2
Overførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen fra §
29.22.01. Tilskud til energiforskning til administration 0,6 0,9
Overførsel af midler fra § 29.22.01. Tilskud til energi-
forskning til § 29.21.01. Energistyrelsen til administration -0,9
Flytning af bevilling fra § 21.21.08.10. Tilskudspulje
til eksportfremme til § 21.21.08.20. Understøttelse af
eksportfremme -2,0
Flytning af bevilling til § 21.21.08.20. Understøttelse af
eksportfremme fra § 21.21.08.10. Tilskudspulje
til eksportfremme 2,0

 Lønsum Udgift Indtægt
0,0 -0,7 0,0

Indkøbseffektivisering på § 29.11.01. Departementet som
følge af 14. fase af Statens Indkøbsprogram -0,1
Indkøbseffektivisering på § 29.21.01. Energistyrelsen som
følge af 14. fase af Statens Indkøbsprogram -0,3
Indkøbseffektivisering på § 29.31.01. Danmarks Meteoro-
logiske Institut som følge af 14. fase af Statens Indkøbs-
program -0,1
Indkøbseffektivisering på § 29.41.01. De Nationale Geolo-
giske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS som
følge af 14. fase af Statens Indkøbsprogram -0,1
Indkøbseffektivisering på § 29.71.01. Styrelsen for Data-
forsyning og Effektivisering som følge af 14. fase af Statens
Indkøbsprogram -0,1



§ 29. 715

 Lønsum Udgift Indtægt
13,1 2,7 5,1

Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet til §
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration vedr.
cirkulær økonomi -1,5
Overførsel af midler fra § 29.71.01. Styrelsen for Data-
forsyning og Effektivisering til § 24.51.13. Danmarks
Miljøportal vedr. overførsel af anlæg Puls 2.0 -0,9
Udmøntning af reserve fra § 29.11.79.42. Reserve til
styrket kapacitet i Klimarådet på § 29.21.07. Klimarådet
til styrket kapacitet i Klimarådet -10,0
Udmøntning af reserve på § 29.21.07. Klimarådet fra §
29.11.79.42. Reserve til styrket kapacitet i Klimarådet til
styrket kapacitet i Klimarådet 8,0 10,0
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.43. Ne-
gativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser på
§ 29.11.01. Departementet 0,7
Udmøntning af budgetregulering på § 29.11.01. Departe-
mentet fra § 29.11.79.43. Negativ budgetregulering vedr.
køb af konsulentydelser -0,7
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.43. Ne-
gativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser på
§ 29.21.01. Energistyrelsen 13,1
Udmøntning af budgetregulering på § 29.21.01. Energi-
styrelsen fra § 29.11.79.43. Negativ budgetregulering
vedr. køb af konsulentydelser -13,1
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.43. Ne-
gativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser på
§ 29.24.18. Energieffektiviseringsindsats 2,5
Udmøntning af budgetregulering på § 29.24.18. Energi-
effektiviseringsindsats fra § 29.11.79.43. Negativ bud-
getregulering vedr. køb af konsulentydelser -2,5
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.43. Ne-
gativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser på
§ 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut 1,3
Udmøntning af budgetregulering på § 29.31.01. Dan-
marks Meteorologiske Institut fra § 29.11.79.43. Negativ
budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser -1,3
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.43. Ne-
gativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser på
§ 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for
Danmark og Grønland - GEUS 0,8
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Udmøntning af budgetregulering på § 29.41.01. De Na-
tionale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøn-
land - GEUS fra § 29.11.79.43. Negativ budgetregulering
vedr køb af konsulentydelser -0,8
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.43. Ne-
gativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser på
§ 29.61.01. Geodatastyrelsen 3,6
Udmøntning af budgetregulering på § 29.61.01. Geoda-
tastyrelsen fra § 29.11.79.43. Negativ budgetregulering
vedr. køb af konsulentydelser -3,6
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.43. Ne-
gativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser på
§ 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivise-
ring 4,6
Udmøntning af budgetregulering på § 29.71.01. Styrelsen
for Dataforsyning og Effektivisering fra § 29.11.79.43.
Negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser -4,6
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.41. Bud-
getregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv.
på § 29.22.01. Tilskud til energiforskning 0,6
Udmøntning af budgetregulering på § 29.22.01. Tilskud
til energiforskning fra § 29.11.79.41. Budgetregulering
vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. -0,6
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.41. Bud-
getregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv.
på § 29.11.07. Initiativer til fremme af smart energisy-
stem 0,1
Udmøntning af budgetregulering på § 29.11.07. Initiativer
til fremme af smart energisystem fra § 29.11.79.41.
Budgetregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer
mv. -0,1
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.41. Bud-
getregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv.
på § 29.24.16. Geotermi og store varmepumper 0,3
Udmøntning af budgetregulering på § 29.24.16. Geotermi
og store varmepumper fra § 29.11.79.41. Budgetregule-
ring vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. -0,3
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.41. Bud-
getregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv.
på § 29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme 4,8
Udmøntning af budgetregulering på § 29.24.23. Store
varmepumper til fjernvarme fra § 29.11.79.41. Budgetre-
gulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. -4,8
Udmøntning af budgetregulering fra § 29.11.79.41. Bud-
getregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv.
på § 29.21.01. Energistyrelsen 3,6
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Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 2.234,5 518,5 2.753,0
Udgift ......................................................................................... 2.909,8 523,6 3.433,4
Indtægt ....................................................................................... 675,3 5,1 680,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter .......................................................................... 149,6 52,4 202,0
29.11. Centralstyrelsen .............................................................. 149,6 52,4 202,0

Energi og forsyning ................................................................. 1.372,7 488,2 1.860,9
29.21. Fællesudgifter ................................................................. 452,9 23,0 475,9
29.22. Forskning og udvikling ................................................. 536,3 23,2 559,5
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 184,7 443,5 628,2
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................ 67,0 -1,5 65,5
29.27. International miljøstøtte ................................................. - - -
29.29. Tele ................................................................................. 131,8 - 131,8

Meteorologi .............................................................................. 258,3 -10,8 247,5
29.31. Meteorologi .................................................................... 258,3 -10,8 247,5

Geologisk forskning og undersøgelser .................................. 156,2 2,6 158,8
29.41. Geologisk forskning og undersøgelser .......................... 156,2 2,6 158,8

Kort og geodata ....................................................................... 49,7 -4,4 45,3
29.61. Kort og geodata ............................................................. 49,7 -4,4 45,3

Dataforsyning ........................................................................... 248,0 -9,5 238,5
29.71. Dataforsyning og Effektivisering .................................. 248,0 -9,5 238,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 8.447,6 -77,7 8.369,9
Udgift ......................................................................................... 14.130,1 -77,7 14.052,4
Indtægt ....................................................................................... 5.682,5 - 5.682,5

Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning ................................................................. 8.447,6 -77,7 8.369,9
29.21. Fællesudgifter ................................................................. 39,1 -77,7 -38,6
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser 106,9 - 106,9
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) ................ 8.301,6 - 8.301,6

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 1.908,4 1.013,0 2.921,4
Udgift ......................................................................................... 0,2 - 0,2
Indtægt ....................................................................................... 1.908,6 1.013,0 2.921,6

Udmøntning af budgetregulering på § 29.21.01. Energi-
styrelsen fra § 29.11.79.41. Budgetregulering vedr. fi-
nansiering af eldrevne køretøjer mv. -3,6
Midler til § 29.21.01 Energistyrelsen ifm. virksomheds-
overdragelsen af beredskabsopgaver 5,1 5,1 5,1
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Specifikation af nettotal:

Energi og forsyning ................................................................. 1.856,4 1.013,0 2.869,4
29.21. Fællesudgifter ................................................................. 1.453,8 1.013,0 2.466,8
29.23. Efterforskning og indvinding af energi mm. ................ 6,8 - 6,8
29.29. Tele ................................................................................. 395,8 - 395,8

Kort og geodata ....................................................................... 52,0 - 52,0
29.61. Kort og geodata ............................................................. 52,0 - 52,0

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 8.769,7 -572,2 8.197,5
Årets resultat ............................................................................. 4,0 - 4,0
Aktivitet i alt ............................................................................. 8.773,7 -572,2 8.201,5
 Udgift ..................................................................................... 17.040,1 445,9 17.486,0

Indtægt ................................................................................... 8.266,4 1.018,1 9.284,5

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 1.910,0 33,0 1.943,0

Indtægt ................................................................................... 3.645,9 1.018,1 4.664,0
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 4.367,4 - 4.367,4
 Indtægt ................................................................................... 4.396,2 - 4.396,2
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 10.742,2 412,9 11.155,1
 Indtægt ................................................................................... 212,0 - 212,0
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 20,5 - 20,5
 Indtægt ................................................................................... 12,3 - 12,3
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Fællesudgifter

29.11. Centralstyrelsen

29.11.01. Departementet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 152,2 26,5 178,7
Indtægt ............................................................................... 0,1 - 0,1
Udgift ................................................................................. 152,3 26,5 178,8
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 17,1 26,5 -

2. Aktstykker  
Midler til implementering af Klimaaftale for energi
og industri mv., jf. akt. 294 af 11. september 2020 ... 1,3 1,5 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til at sikre danske virksomheders deltagelse
i EU's genopretningsplaner, jf. akt. 264 af 30. juni
2020 .............................................................................. 0,5 0,5 -
Midler til implementering af Klimaaftale for energi
og industri mv., jf. akt. 294 af 11. september 2020 ... - 0,1 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler til § 07.14.01. Økonomistyrel-
sen vedr. afstemning af ministerkørsel ....................... -1,0 -1,8 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Omprioritering af midler til § 29.11.01. Departe-
mentet fra § 29.21.01. Energistyrelsen ....................... 15,0 20,0 -
Omprioritering af midler til § 29.11.01. Departe-
mentet fra § 29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering ........................................................ - 3,9 -
Omprioritering af midler til § 29.11.01. Departe-
mentet fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske
Institut .......................................................................... 2,1 2,8 -
Omprioritering af midler til § 29.11.01. Departe-
mentet fra § 29.61.01. Geodatastyrelsen ..................... - 0,8 -
Omprioritering af midler til § 29.11.01. Departe-
mentet fra § 29.41.01. De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS .... - 2,5 -
Overførsel af midler fra § 29.11.01. Departementet
til § 29.21.01. Energistyrelsen vedr. Energirådgive-
re ................................................................................... -0,8 -1,9 -
Tilbageførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrel-
sen til § 29.11.01. Departementet vedr. Energirådgi-

 vere ............................................................................... - 0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Indkøbseffektivisering 14. fase af Statens Indkøbs-

 program ........................................................................ - -0,1 -
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9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser ........................... - -0,7 -
Overførsel af midler til § 24.33.02. Tilskud til ud-
vikling og demonstration vedr. cirkulær økonomi ..... - -1,5 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 2,1 - 2,1
Overført overskud .............................................................. 30,7 - 30,7
Egenkapital i alt ................................................................. 32,8 - 32,8

Langfristet gæld primo ...................................................... 3,2 - 3,2
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 0,7 - 0,7
Samlet gæld ultimo ........................................................... 2,5 - 2,5

Låneramme ........................................................................ 2,5 0,2 2,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 92,6
Bemærkninger: Der er i 2020 overført 0,2 mio. kr. i låneramme fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.

29.11.07. Initiativer til fremme af smart energisystem (tekstanm. 120) (Reserva-
tionsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,1 -0,1
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering på § 29.11.07. Ini-
tiativer til fremme af smart energisystem fra §
29.11.79.41. Budgetregulering vedr. finansiering af
eldrevne køretøjer mv. ................................................. - -0,1 -

29.11.79. Reserve og budgetregulering (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... -26,0 26,0 -
Udgift ................................................................................. -26,0 26,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 26,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
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Udmøntning af § 29.11.79.42. Reserve til styrket
kapacitet i Klimarådet til § 29.21.07. Klimarådet ...... - -10,0 -
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser til § 29.11.01.

 Departementet .............................................................. - 0,7 -
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser til § 29.31.01.
Danmarks Meteorologiske Institut .............................. - 1,3 -
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser til § 29.21.01.

 Energistyrelsen ............................................................. - 13,1 -
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser til § 29.41.01.
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan-
mark og Grønland - GEUS ......................................... - 0,8 -
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser til § 29.61.01.

 Geodatastyrelsen .......................................................... - 3,6 -
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser til § 29.71.01.
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering .......... - 4,6 -
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser til § 29.24.18.

 Energieffektiviseringsindsats ....................................... - 2,5 -
Udmøntning af § 29.11.79.41. Budgetregulering
vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. til §
29.22.01. Tilskud til energiforskning .......................... - 0,6 -
Udmøntning af § 29.11.79.41. Budgetregulering
vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. til §
29.11.07. Initiativer til fremme af smart energisy-

 stem .............................................................................. - 0,1 -
Udmøntning af § 29.11.79.41. Budgetregulering
vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. til §
29.24.16. Geotermi og store varmepumper ................ - 0,3 -
Udmøntning af § 29.11.79.41. Budgetregulering
vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. til §
29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme .............. - 4,8 -
Udmøntning af § 29.11.79.41. Budgetregulering
vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. til §
29.21.01. Energistyrelsen ............................................. - 3,6 -
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Energi og forsyning

29.21. Fællesudgifter

29.21.01. Energistyrelsen (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 429,2 13,0 442,2
Indtægt ............................................................................... 145,6 5,1 150,7
Udgift ................................................................................. 574,8 18,1 592,9
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 24,5 18,1 5,1

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til implementering af Klimaaftale for energi
og industri mv., jf. akt. 294 af 11. september 2020 ... 28,9 42,3 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Omprioritering fra § 29.21.01. Energistyrelsen til §
29.11.01. Departementet .............................................. -15,0 -20,0 -
Overførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen
fra § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til admi-
nistration ....................................................................... 3,9 5,1 -
Overførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen
fra § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til admi-
nistration ....................................................................... 0,2 0,2 -
Overførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen
fra § 29.11.01. Departementet vedr. energirådgivere . 0,8 1,9 -
Overførsel af midler til § 29.21.01. Energistyrelsen
fra § 29.22.01. Tilskud til energiforskning til admi-
nistration ....................................................................... 0,6 0,9 -
Tilbageførsel af midler fra § 29.21.01. Energistyrel-
sen til § 29.11.01. Departementet vedr. energirådgi-

 vere ............................................................................... - -0,4 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Indkøbseffektivisering 14. fase af Statens Indkøbs-

 program ........................................................................ - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser til § 29.21.01.

 Energistyrelsen ............................................................. - -13,1 -
Midler til § 29.21.01. Energistyrelsen ifm. virksom-
hedsoverdragelsen af beredskabsopgaver .................... 5,1 5,1 5,1
Udmøntning af § 29.11.79.41. Budgetregulering
vedr. finansiering af eldrevne køretøjer mv. til §
29.21.01. Energistyrelsen ............................................. - -3,6 -
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29.21.02. Forsyningstilsynet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 3,4 - 3,4
Indtægt ............................................................................... 96,8 - 96,8
Udgift ................................................................................. 100,2 - 100,2
Årets resultat ...................................................................... - - -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 8,0 - 8,0
Overført overskud .............................................................. 59,5 - 59,5
Egenkapital i alt ................................................................. 67,5 - 67,5

Langfristet gæld primo ...................................................... 7,1 - 7,1
+ anskaffelser .................................................................... - - -
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. - - -
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 2,0 - 2,0
Samlet gæld ultimo ........................................................... 5,1 - 5,1

Låneramme ........................................................................ 5,1 3,0 8,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 100,0 - 63,0
Bemærkninger: Der er i 2020 overført 3,0 mio. kr. i låneramme til § 29. 21.02. Forsyningstilsynet fra § 29.31.01. Dan-
marks Meteorologiske Institut.

29.21.07. Klimarådet (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 9,1 10,0 19,1
Indtægt ............................................................................... 0,5 - 0,5
Udgift ................................................................................. 9,6 10,0 19,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. 8,0 10,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af midler fra § 29.11.79.42. Reserve
til styrket kapacitet i Klimarådet til § 29.21.07. Kli-

 marådet ......................................................................... 8,0 10,0 -



724 § 29.21.08.

29.21.08. Puljer til eksportfremme (tekstanm. 123) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 11,2 - 11,2
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Flytning af bevilling fra underkonto 10. Tilskud-
spulje til eksportfremme til 20. Understøttelse af

 eksportfremme .............................................................. - -2,0 -
Flytning af bevilling fra underkonto 10. Tilskud-
spulje til eksportfremme til 20. Understøttelse af

 eksportfremme .............................................................. - 2,0 -

29.21.10. DUT-reserve vedrørende affaldsområdet (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 39,1 -77,7 -38,6
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -77,7 -

2. Aktstykker  
Udmøntning af § 29.21.10. DUT-reserve vedr. af-
faldsområdet, jf. akt. 233 af 25. juni 2020, vedr.
statens bloktilskud til kommunerne ............................ - -102,6 -
Mhp. delvis finansiering af udgifterne vedr. afskaf-
felse af erhvervsaffaldsgebyr overføres midler fra §
35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, jf.
akt. 233 af 25. juni 2020 ............................................. - 24,9 -

29.21.11. Provenu fra salg af danske VE-andele

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 1.013,0 1.013,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 1.013,0

2. Aktstykker  
Salg af danske andele af vedvarende energi (VE-an-
dele), jf. akt. 114 af 17. december 2020 .................... - - 1.013,0
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29.22. Forskning og udvikling

29.22.01. Tilskud til energiforskning (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 536,3 23,2 559,5
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 23,2 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til implementering af Aftale om genstart af
dansk eksport, jf. akt. 9 af 22. oktober 2020 ............. - 30,0 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 29.22.01. Tilskud til
energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen til

 administration ............................................................... - -5,1 -
Overførsel af midler fra § 29.22.01. Tilskud til
energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen til

 administration ............................................................... - -0,2 -
Overførsel af midler fra § 29.22.01. Tilskud til
energiforskning til § 29.21.01. Energistyrelsen til

 administration ............................................................... - -0,9 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering på § 29.22.01. Til-
skud til energiforskning fra § 29.11.79.41. Budge-
tregulering vedr. finansiering af eldrevne køretøjer

 mv. ................................................................................ - -0,6 -

29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser

29.24.10. Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 32,3 32,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 32,3 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til implementering af Klimaaftale for energi
og industri mv., jf. akt. 294 af 11. september 2020 ... - 32,3 -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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29.24.16. Geotermi og store varmepumper (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -0,3 -0,3
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,3 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering på § 29.24.16.
Geotermi og store varmepumper fra § 29.11.79.41.
Budgetregulering vedr. finansiering af eldrevne kø-
retøjer mv. .................................................................... - -0,3 -

29.24.18. Energieffektiviseringsindsats (tekstanm. 120 og 122) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,3 -2,5 12,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -2,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser til § 29.24.18.

 Energieffektiviseringsindsats ....................................... - -2,5 -

29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - -4,8 -4,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af budgetregulering på § 29.24.23.
Store varmepumper til fjernvarme fra §
29.11.79.41. Budgetregulering vedr. finansiering af
eldrevne køretøjer mv. ................................................. - -4,8 -
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29.24.27. Tilskud til energibesparelser (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 418,8 418,8
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 418,8 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Midler til implementering af Klimaaftale for energi
og industri mv., jf. akt. 294 af 11. september 2020 ... - 418,8 -

29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)

29.25.17. Screening og forundersøgelser til udbud af havvind (Reservationsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 22,9 -1,5 21,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1,5 -

2. Aktstykker  
Midler til finansiering af Klimaaftale for energi og
industri mv., jf. akt. 294 af 11. september 2020 ........ - -1,5 -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud gives som tilsagn.
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Meteorologi

29.31. Meteorologi

29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2 og 114) (Driftsbev.)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 188,4 -10,8 177,6
Indtægt ............................................................................... 131,8 - 131,8
Udgift ................................................................................. 320,2 -10,8 309,4
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. -2,3 -10,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel af midler til § 12.13.01. Forsvarsmini-
steriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, jf. kgl. resolu-
tion af september 2019, hvormed opgaver overdra-
ges til Forsvarsministeriet ............................................ -0,2 -0,2 -
Overførsel af midler til § 12.13.02. Materieldrift, jf.
kgl. resolution af september 2019, hvormed opga-
ver overdrages til Forsvarsministeriet ......................... - -0,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Me-
teorologiske Institut til § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøn-
land - GEUS til monitorering af Grønlands ind-

 landsis ........................................................................... - -6,0 -
Omprioritering af midler fra § 29.31.01. Danmarks
Meteorologiske Institut til § 29.11.01. Departemen-
tet .................................................................................. -2,1 -2,8 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Indkøbseffektivisering 14. fase af Statens Indkøbs-

 program ........................................................................ - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser ........................... - -1,3 -
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9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 5,2 - 5,2
Overført overskud .............................................................. 20,1 - 20,1
Egenkapital i alt ................................................................. 25,3 - 25,3

Langfristet gæld primo ...................................................... 104,0 - 104,0
+ anskaffelser .................................................................... 54,9 - 54,9
+ igangværende udviklingsprojekter ................................. 10,7 - 10,7
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 24,7 - 24,7
Samlet gæld ultimo ........................................................... 144,9 - 144,9

Låneramme ........................................................................ 145,4 -6,2 139,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 99,7 - 104,1
Bemærkninger: Der er i 2020 overført 0,2 mio. kr. i låneramme til § 29.11.01. Departementet, 3,0 mio. kr. til § 29.21.02.
Forsyningstilsynet og 3,0 mio. kr. til § 29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland -
GEUS fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
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Geologisk forskning og undersøgelser

29.41. Geologisk forskning og undersøgelser

29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-
US (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 156,2 2,6 158,8
Indtægt ............................................................................... 137,8 - 137,8
Udgift ................................................................................. 294,0 2,6 296,6
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2,6 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Overførsel af midler fra § 29.31.01. Danmarks Me-
teorologiske Institut til § 29.41.01. De Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøn-
land - GEUS til monitorering af Grønlands ind-

 landsis ........................................................................... - 6,0 -
Omprioritering af midler fra § 29.41.01. De Natio-
nale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland - GEUS til § 29.11.01. Departementet ....... - -2,5 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Indkøbseffektivisering 14. fase af Statens Indkøbs-

 program ........................................................................ - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser ........................... - -0,8 -

9. Finansieringsoversigt
Mio. kr. B TB B + TB

Reguleret egenkapital ........................................................ 13,3 - 13,3
Overført overskud .............................................................. 26,4 - 26,4
Egenkapital i alt ................................................................. 39,7 - 39,7

Langfristet gæld primo ...................................................... 25,2 - 25,2
+ anskaffelser .................................................................... 4,5 - 4,5
- afhændelse af aktiver ...................................................... - - -
- afskrivninger ................................................................... 5,3 - 5,3
Samlet gæld ultimo ........................................................... 24,4 - 24,4

Låneramme ........................................................................ 25,8 3,0 28,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..................................................... 94,6 - 84,7
Bemærkninger: Der er i 2020 overført 3,0 mio. kr. i låneramme fra § 29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut.
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Kort og geodata

29.61. Kort og geodata

29.61.01. Geodatastyrelsen (Statsvirksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 49,7 -4,4 45,3
Indtægt ............................................................................... 85,2 - 85,2
Udgift ................................................................................. 134,9 -4,4 130,5
Årets resultat ...................................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -4,4 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Omprioritering af midler fra § 29.61.01. Geodata-
styrelsen til § 29.11.01. Departementet ...................... - -0,8 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser ........................... - -3,6 -
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Dataforsyning

29.71. Dataforsyning og Effektivisering

29.71.01. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (tekstanm. 103) (Stats-
virksomhed)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Nettoudgiftsbevilling ......................................................... 244,0 -9,5 234,5
Indtægt ............................................................................... 71,1 - 71,1
Udgift ................................................................................. 319,1 -9,5 309,6
Årets resultat ...................................................................... -4,0 - -4,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -9,5 -

5. Overførsel mellem hovedkonti  
Omprioritering af midler fra § 29.71.01. Styrelsen
for Dataforsyning og Effektivisering til § 29.11.01.

 Departementet .............................................................. - -3,9 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Indkøbseffektivisering 14. fase af Statens Indkøbs-

 program ........................................................................ - -0,1 -

9. Andre bevillingsforslag  
Udmøntning af § 29.11.79.43. Negativ budgetregu-
lering vedr. køb af konsulentydelser ........................... - -4,6 -
Overførsel til § 24.51.13. Danmarks Miljøportal
vedr. overførsel af anlæg Puls 2.0 .............................. - -0,9 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 128.
Tekstanmærkningen er oprettet på lov om tillægsbevilling for 20202, jf. akt. 294 af 11. sep-

tember 2020.
Formålet med tekstanmærkningen er, at virksomheder, der gennemfører projekter med hen-

blik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer, skal kunne modtage tilsagn om til-
skud uden at der stilles krav om, at projekterne skal være overvejende i procesenergi. Dette er
ellers hensigten med § 7, stk. 1, nr. 3, i lov nr. 739 af 30. maj 2020 om fremme af besparelser i
energiforbruget (Energispareloven). Med tekstanmærkningen opnås mulighed for i overensstem-
melse med Klimaaftale for energi og industri mv. mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Al-
liance og Alternativet af juni 2020 at udvide kredsen af potentielle tilskudsmodtagere. Tekstan-
mærkningen udgør således alene en ændret materiel betingelse for at kunne yde tilskud i henhold
til ordningen. Dette vil ikke stille potentielle tilskudsmodtagere efter nugældende lovgivning
ringere, da det blot er en bredere kreds, der kan komme i betragtning.
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§ 35. Generelle reserver

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... -3.036,5 -3.036,5 -
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. -1.000,0 -1.000,0 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 70,0 -70,0 -

Reserver mv. ............................................................................................. -4.106,5 -
35.11. Reserver mv. ................................................................................... -4.106,5 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... -4.106,5 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. -4.106,5 -
Bevilling i alt ............................................................................................. -4.106,5 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Reserver mv.

35.11. Reserver mv.
01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag ............................B 1.000,0 -

 TB -1.000,0 -
09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktil-

skud mv. ...........................................................................B 1.000,0 -
 TB -1.000,0 -

17. Reserve vedr. hjemrejse og ny centerstruktur .................B 51,2 -
 TB -51,2 -

18. Reserve til etablering af skovfond ..................................B 100,0 -
 TB -100,0 -

19. Regeringsreserve ..............................................................B 676,2 -
 TB -676,2 -

26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets inter-
nationale operationer ........................................................B 17,8 -

 TB -17,8 -
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28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikations-
system til det samlede beredskab mv. .............................B 0,5 -

 TB -0,5 -
29. Reserve til facility management ......................................B 8,2 -

 TB -8,2 -
32. Effektivisering af det statslige indkøb ............................B -48,0 -

 TB 48,0 -
33. Reserve til initiativer på justitsområdet i Grønland ........B 10,0 -

 TB -10,0 -
35. Reserve til pantebrevsmodel ............................................B 70,0 -

 TB -70,0 -
36. Reserve til arbejdsmarkedsinitiativer ..............................B 100,0 -

 TB -100,0 -
37. Reserve til håndtering af IT-udfordringer ved domsto-

lene ...................................................................................B 20,0 -
 TB -20,0 -

38. Reserve til kvoteflygtninge ..............................................B 40,0 -
 TB -40,0 -

42. Reserve til opfølgning på anbefalinger fra udvalg vedr.
certificering og uddannelse af tolke ................................B 5,0 -

 TB -5,0 -
47. Reserve til EU-bidrag ......................................................B 624,7 -

 TB -624,7 -
50. Reserve til Skatteministeriet (tekstanm. 1) .....................B 68,0 -

 TB -68,0 -
54. Reserve til energiaftale ....................................................B 74,9 -

 TB -74,9 -
56. Reserve til forebyggelsesinitiativer som led i Aftale

om seniorpension .............................................................B 105,0 -
 TB -105,0 -

57. Reserve med provenu fra ophævelse af fradragsretten
for inddrivelsesrenter .......................................................B 135,0 -

 TB -135,0 -
76. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske

Investeringsmodel ............................................................B 12,5 -
 TB -12,5 -

77. Reserve til erhvervsinitiativer ..........................................B 15,5 -
 TB -15,5 -

78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet ......B 20,0 -
 TB -20,0 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 35.11.50.
Finansministeren bemyndiges til at overføre 2,8 mio. kr. i 2020 til § 15.91.11. Kommunerne

fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet vedr. det digitale planregister Plandata.dk.
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Indledning

Forslag til lov om tillægsbevilling for § 35. Generelle reserver for finansåret 2020 indeholder
nettomindreudgifter på 3.036,5 mio. kr. under delloftet for driftsudgifter, 1.000,0 mio. kr. udgifter
uden for udgiftslofterne og 70,0 mio. kr. på indtægtsbudgettet. Ændringerne af bevillingerne i
forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter ........................... 11.263,0 -3.036,5 8.226,5
 Udgifter ............................................................................ 11.263,0 -3.036,5 8.226,5
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ - - -

Udgifter ............................................................................ - - -
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 3.317,3 -1.000,0 2.317,3
 Udgifter ............................................................................ 3.317,3 -1.000,0 2.317,3
Indtægtsbudget ................................................................... -70,0 70,0 -
 Udgifter ............................................................................ 70,0 -70,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter:
TB i alt .............................................................................. - -3.036,5 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - -224,7 -
2. Aktstykker .................................................................... - -2.187,4 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 88,0 -
4. Overførsel mellem ministerområder ............................ - -11,6 -
7. Dispositionsbegrænsninger .......................................... - 48,2 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -749,0 -

Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - -1.000,0 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - -3,2 -
2. Aktstykker .................................................................... - -45,0 -
9. Andre bevillingsforslag ................................................ - -951,8 -

Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - -70,0 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - -70,0 -

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Der udmøntes i alt 224,7 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver i forbindelse med ny lovgiv-

ning.

ad 2. Aktstykker
Der udmøntes i alt 2.187,4 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver til ministerområderne på en

række aktstykker.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Der overføres i alt 88,0 mio. kr. til § 35. Generelle reserver som følge af akt. 74 af 10. de-

cember 2020.

ad 4. Overførsel mellem ministerområder
Der udmøntes i alt 11,6 mio. kr. fra § 35. Generelle reserver ved overførsel til ministerom-

råderne.
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ad 7. Dispositionsbegrænsninger
Der tilføres i alt 48,2 mio. kr. til § 35. Generelle reserver som følge af udmeldte disposi-

tionsbegrænsninger i 2020 i forbindelse med udmøntning af den budgetregulering vedrørende
indkøbseffektiviseringer som led i 14. fase af det statslige indkøbsprogram.

ad 9. Andre bevillingsforslag
Der udmøntes 749,0 mio. kr. på andre bevillingsforslag, herunder som følge af nulstilling af

reserver.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ...................................................................................... 11.263,0 -3.036,5 8.226,5
Udgift ......................................................................................... 11.263,0 -3.036,5 8.226,5

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................................................ 11.263,0 -3.036,5 8.226,5
35.11. Reserver mv. .................................................................. 3.036,5 -3.036,5 -
35.12. Momsrefusion ................................................................ 8.226,5 - 8.226,5

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 3.317,3 -1.000,0 2.317,3
Udgift ......................................................................................... 3.317,3 -1.000,0 2.317,3

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................................................ 3.317,3 -1.000,0 2.317,3
35.11. Reserver mv. .................................................................. 1.000,0 -1.000,0 -
35.12. Momsrefusion ................................................................ 2.317,3 - 2.317,3

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... -70,0 70,0 -
Udgift ......................................................................................... 70,0 -70,0 -

Specifikation af nettotal:

Reserver mv. ............................................................................ -70,0 70,0 -
35.11. Reserver mv. .................................................................. -70,0 70,0 -

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 14.650,3 -4.106,5 10.543,8
Aktivitet i alt ............................................................................. 14.650,3 -4.106,5 10.543,8
 Udgift ..................................................................................... 14.650,3 -4.106,5 10.543,8

Specifikation af aktivitet i alt:
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 14.650,3 -4.106,5 10.543,8
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Reserver mv.

35.11. Reserver mv.

35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.000,0 -1.000,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1.000,0 -

1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 2202 af 29. december om æn-
dring af lov om social pension, mv., (indførelse af
ret til tidlig pension) .................................................... - -7,0 -
Tilslutning til lov nr. 1051 af 30. juni 2020 om
ekstraordinært løft for ledige med ret til en er-
hvervsuddannelse med forhøjet dagpengesats på
110 pct. ......................................................................... - -31,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til fortrolig akt. S af 2. april 2020 ........... - -12,0 -
Tilslutning til udmøntningen af Aftale om sommer-
pakken af juni 2020 på erhvervs- og kulturområdet,
jf. akt. 247 af 23. juni 2020 ........................................ - -100,0 -
Tilslutning til tilskud til statens bloktilskud til kom-
munerne for finansåret 2021, jf. akt. 233 af 25. juni

 2020 .............................................................................. - -65,5 -
Tilslutning til tilskud til kapitaludvidelse i Den In-
ternationale Bank for Genopbygning og Udvikling
(IBRD), jf. akt. 232 af 25. juni 2020 .......................... - -2,1 -
Tilslutning til tilskud til tilskudspulje til crowdfun-
ding, jf. 252 af 25. juni 2020 ...................................... - -10,0 -
Tilslutning til tilskud til oprettelse af ny bered-
skabsafdeling i Justitsministeriets departement som
følge af COVID-19, jf. akt.275 af 3. september

 2020 .............................................................................. - -29,8 -
Tilslutning til yderligere midler til foreningspuljer-
ne under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF, jf. akt.
295 af 10. september 2020 .......................................... - -100,0 -
Tilslutning til dækning af udgifter til civilretlige til-
tag i udbyttesagen i 2020, jf. akt. 297 af 17 septem-
ber 2020 ....................................................................... - -201,3 -
Tilslutning til igangsættelsen af fællesstatslige løs-
ninger for konsulent- og advokatydelser, jf. akt. 17
af 5. november 2020 .................................................... - -10,5 -
Tilslutning til dækning af minimisordning som
kompensation for tilbagebetaling af ulovlig rabat på
vandafgift, jf. akt. 2 af 8. oktober 2020 ..................... - -5,7 -
Tilslutning til fortrolig akt. AM af 27. august 2020 .. - -16,1 -
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Tilslutning til midlertidige tilskudsordninger til at
modvirke ensomhed som følge af COVID-19, jf.
akt. 41 af 12. november 2020 ..................................... - -25,0 -
Tilslutning til tilskud til bekæmpelse af ensomhed
på social- og ældreområdet som følge af COVID-
19, jf. akt. 42 af 12. november 2020 .......................... - -22,0 -
Tilslutning til yderligere midler til foreningspuljer-
ne under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF, jf. akt.
38. af 12. november 2020 ........................................... - -100,0 -
Tilslutning til dækning af merudgifter ifm. refu-
sionsordning fra sommerpakken, jf. akt. 20 af 5.
november 2020 ............................................................ - -85,0 -
Tilslutning til tilskud til forbedring og udvidelse af
de eksisterende kompensationsordninger, jf. akt. 36
af 12. november 2020 .................................................. - -18,0 -
Tilslutning til finansiering af pulje til biografområ-
det som følge af COVID-19, jf. akt. 54 af 19. no-
vember 2020 ................................................................ - -10,0 -
Tilslutning til finansiering af bunkebekæmpelse i
domstolene i 2. halvdel af 2020, jf. akt. 62 af 3. de-
cember 2020 ................................................................. - -7,0 -
Tilslutning til udmøntning af midler til politiets
indsats i og omkring den midlertidige grænsekon-
trol med Sverige, jf. akt. 89 af 10. december 2020 ... - -30,9 -
Tilslutning til udmøntning af midler til politiets
ekstraordinære merudgifter i grænseområderne som
følge af flygtninge- og migrationssituationen, jf.
akt. 90 af 10. december 2020 ...................................... - -75,0 -
Tilslutning til udmøntning af midler som følge af
Trygheds- og Sikkerhedspakken, jf. akt. 91 af 10.
december 2020 ............................................................. - -17,9 -
Tilslutning til finansiering af varslingspuljen, jf.
akt. 276 af 27. august 2020 ......................................... - -50,0 -
Tilslutning til finansiering af suspendere positivli-
sten for beskæftigede i voksenlærlingeordningen, jf.
akt. 254 af 25. juni 2020 ............................................. - -7,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Tilslutning til tilførsel af midler til merudgifter ved
nye bevillingsforslag, jf. akt. 74 af 10. december

 2020 .............................................................................. - 88,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til § 09.61.01. Medarbejder- og Kompe-
tencestyrelsen vedr. indarbejdelse af OK18-aftalte
midler vedr. støtte til tillidsmandsuddannelser, jf.
BV 3.3.2 ....................................................................... - -2,0 -
Overførsel til § 05.11.01. Departementet vedr.
Dronningens fødselsdag, jf. BV 3.3.2 ......................... - -0,2 -
Overførsel til § 21.11.23 Forskellige tilskud til
KVINFO, jf. BV 3.3.2 ................................................. - -0,1 -
Overførsel ti § 15.11.18. Danmarks Statistik til eta-
bleringsomkostninger som følge af Aftale om en ret
til tidlig pension , jf. BV 3.3.2 ................................... - -0,6 -
Overførsel til § 22.11.01. Departementet til admini-
stration af trossamfundsloven, jf. BV 3.3.2 ................ - -2,1 -
Nulstilling af reserve ................................................... - -44,2 -
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35.11.09. Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 1.000,0 -1.000,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -1.000,0 -

1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 1574 af 27. december 2019
om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det
offentlige, skatteindberetningsloven ............................ - -3,2 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til statens bloktilskud til kommunerne
for finansåret 2021, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ....... - -45,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -951,8 -

35.11.17. Reserve vedr. hjemrejse og ny centerstruktur

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 51,2 -51,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -51,2 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til finansiering af ændring af rammerne
for børn på Udrejsecenter Avnstrup, jf. akt. 94 af
17. december 2020 ....................................................... - -12,2 -
Tilslutning til udmøntning af midler til politiets im-
plementering af nye Schengenretsakter, jf. akt 106
af 17. december 2020 .................................................. - -28,1 -
Tilslutning til udmøntning af midler til forebyggel-
se af voldtægt, jf. akt. 116 af 17. december 2020 ..... - -2,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -8,4 -

35.11.18. Reserve til etablering af skovfond

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 -100,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -100,0 -

1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 2186 af 29. december 2020
om Den Danske Klimaskovfond ................................. - -100,0 -
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35.11.19. Regeringsreserve

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 676,2 -676,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -676,2 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af initiativ vedr. styrket
lederudvikling i staten, jf. akt. 91 af 30. januar

 2020 .............................................................................. - -85,4 -
Tilslutning til udmøntning af midler til lukningstru-
ede VUC-afdelinger, jf. akt. 95 af 27. februar 2020 .. - -12,5 -
Tilslutning til udmøntning af Aftale om Sommer i
Danmark, jf. akt. 244 af 23 juni 2020 ........................ - -60,0 -
Tilslutning til tilskud til sommerpakke vedr. billige-
re færger og socialpsykiatriske botilbud, jf. akt. 245
af 23. juni 2020 ........................................................... - -20,0 -
Tilslutning til udmøntningen af Aftale om sommer-
pakken af juni 2020 på erhvervs- og kulturområdet,
jf. akt. 247 af 23. juni 2020 ........................................ - -276,5 -
Tilslutning til tilskud til sommerferieaktiviteter for
børn og unge som følge af COVID-19, jf. akt. 207
af 11. juni 2020 ........................................................... - -200,0 -
Tilslutning til tilskud til opsøgende og udsatte ind-
satser samt sommerferielejre som følge af COVID-
19, jf. akt. 205 af 11. juni 2020 .................................. - -20,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -1,8 -

35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med politiets internationale operationer

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 17,8 -17,8 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -17,8 -

4. Overførsel mellem ministerområder  
Overførsel til 11.23.01. Politiet og den lokale an-
klagemyndighed mv. .................................................... - -11,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -6,2 -



§ 35.11.28. 747

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

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 0,5 -0,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -0,5 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -0,5 -

35.11.29. Reserve til facility management

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 8,2 -8,2 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -8,2 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til finansiering af kapitaludvidelse i Den
Afrikanske Udviklingsbank, jf. akt. 133 af 17. de-
cember 2020. ................................................................ - -2,8 -
Tilslutning til dækning af kompensation af statslige
kulturinstitutioner i forbindelse med COVID-19, jf.
akt. 67 af 17. december 2020 ...................................... - -2,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -2,7 -

35.11.32. Effektivisering af det statslige indkøb

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. -48,0 48,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 48,0 -

7. Dispositionsbegrænsninger  
Effektivisering af indkøb mv. ..................................... - 48,2 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -0,2 -
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35.11.33. Reserve til initiativer på justitsområdet i Grønland

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 10,0 -10,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -10,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til dækning af udgifter til et lønløft til
anstaltsbetjente i Grønland, jf. akt. nr. 124 af 17.
december 2020 ............................................................. - -9,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -0,4 -

35.11.35. Reserve til pantebrevsmodel

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 70,0 -70,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -70,0 -

1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 1578 af 27. december 2019 ..... - -70,0 -

35.11.36. Reserve til arbejdsmarkedsinitiativer

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 100,0 -100,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -100,0 -

1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 2198 af 29. december 2020
om ændring af barselsudligningsloven ........................ - -2,5 -
Tilslutning til lov nr. 971 af 26. juni 2020 om æn-
dring af lov om danskuddannelse til voksne udlæn-

 dinge ............................................................................. - -61,2 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til tilskud til vejtransport, jf. akt. 1. af
12. november ............................................................... - -9,9 -
Tilslutning til finansiering af etablering af central
enhed til kontrol af arbejdsklausuler, jf. akt.185 af
11. juni 2020 ................................................................ - -5,0 -
Tilslutning til fortrolig akt. E af 17. december 2020 . - -17,6 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -3,8 -
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35.11.37. Reserve til håndtering af IT-udfordringer ved domstolene

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20,0 -20,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -20,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af midler til håndtering
af domstolenes it-udfordringer i 2020, jf. akt. 71 af
10. december 2020 ....................................................... - -20,0 -

35.11.38. Reserve til kvoteflygtninge

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 40,0 -40,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -40,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -40,0 -

35.11.42. Reserve til opfølgning på anbefalinger fra udvalg vedr. certificering og
uddannelse af tolke

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 5,0 -5,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -5,0 -

9. Andre bevillingsforslag  
Overførsel til 19.11.11. Reserve til nye initiativer
vedr. opfølgning på anbefalinger vedr. certificering
og uddannelse af tolke, jf. BV.3.3.2. .......................... - -5,0 -
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35.11.47. Reserve til EU-bidrag

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 624,7 -624,7 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -624,7 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -624,7 -

35.11.50. Reserve til Skatteministeriet (tekstanm. 1)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 68,0 -68,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -68,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til statens bloktilskud til kommunerne
for finansåret 2021, jf. akt. 233 af 25. juni 2020 ....... - -2,8 -
Tilslutning til finansiering af kompensation af stats-
lige kulturinstitutioner i forbindelse med COVID-
19, jf. akt. 67 af 17. december 2020 .......................... - -65,2 -

35.11.54. Reserve til energiaftale

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 74,9 -74,9 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -74,9 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af pulje til grøn trans-
port, jf. akt. 175 af 20. maj 2020 ................................ - -74,9 -
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35.11.56. Reserve til forebyggelsesinitiativer som led i Aftale om seniorpension

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 105,0 -105,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -105,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til finansiering af tre sammenhængende
initiativer til at forebygge nedslidning, jf. akt. 65 af
10. december 2020 ....................................................... - -105,0 -

35.11.57. Reserve med provenu fra ophævelse af fradragsretten for inddrivelses-
renter

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 135,0 -135,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -135,0 -

1. Ny lovgivning  
Tilslutning til lov nr. 869 af 14. juni 2020 om æn-
dring af lov om Seniorpensionsenheden ..................... - -23,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af midler til politiets
indsats i og omkring den midlertidige grænsekon-
trol med Sverige, jf. akt. 89 af 10. december 2020 ... - -112,0 -

35.11.76. Reserve til videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 12,5 -12,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -12,5 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til finansiering af Den Socialøkonomi-
ske Investeringsmodel, jf. akt. 274 af 27. august

 2020 .............................................................................. - -12,5 -
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35.11.77. Reserve til erhvervsinitiativer

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 15,5 -15,5 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -15,5 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntningen af regeringens vækst-
plan for handel og logistik, jf. akt 139 af 24. april

 2020 .............................................................................. - -9,4 -

9. Andre bevillingsforslag  
Nulstilling af reserve ................................................... - -6,1 -

35.11.78. Reserve til etablering af fængselspladser i udlandet

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. 20,0 -20,0 -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - -20,0 -

2. Aktstykker  
Tilslutning til udmøntning af midler til politiets
ekstraordinære merudgifter i grænseområderne som
følge af flygtninge- og migrationssituationen, jf.
akt. 90 af 10. december 2020 ...................................... - -20,0 -



§ 35. 753

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad. tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er ny og optaget med hjemmel i akt. 233 af 25. juni 2020.

Tekstanmærkningen bemyndiger Finansministeren til at overføre 2,8 mio. kr. i 2020 til §
15.91.11. Kommunerne fra § 35.11.50. Reserve til Skatteministeriet vedr. det digitale planregister
Plandata.dk.
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§ 37. Renter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Indtægtsbudget ....................................................................... 1.426,5 - 1.426,5

Renter af genudlån mv. ........................................................................... - 1.426,5
37.61. Renter af genudlån mv. .................................................................. - 0,4
37.62. Provision af lån med statsgaranti mv. ............................................ - 16,4
37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier ............................. - 1.409,7

Artsoversigt:
Interne statslige overførsler ....................................................................... - 1.407,1
Finansielle poster ....................................................................................... - 19,4
Aktivitet i alt .............................................................................................. - 1.426,5
Bevilling i alt ............................................................................................. - 1.426,5

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Renter af genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.
03. Genudlån til Udbetaling Danmark ..................................B - 2,0

 TB - -
06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond ................B - -

 TB - 0,4
09. Genudlån til LD Fonde ....................................................B - -

 TB - -
10. Genudlån til Evida Holding A/S .....................................B - -

 TB - -

37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.
01. Provision af lån med statsgaranti mv. (tekstanm. 101) ..B - 300,6

 TB - 16,4
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37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier
01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier ...............B - 145,0

 TB - 1.409,7



Anmærkninger

§ 37. 
Renter





§ 37. 761

Indledning

Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling ad finanslovens § 37. Renter
for finansåret 2020 indeholder nettoindtægter på 1.426,5 mio. kr. Ændringen i bevillingerne i
forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 16.325,2 - 16.325,2
 Udgifter ............................................................................ 17.254,3 - 17.254,3
 Indtægter .......................................................................... 929,1 - 929,1
Indtægtsbudget ................................................................... -7.395,0 1.426,5 -5.968,5
 Udgifter ............................................................................ 15.828,5 - 15.828,5
Indtægter .......................................................................... 8.433,5 1.426,5 9.860,0

 Lønsum Udgift Indtægt
Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - - 1.426,5
1. Ny lovgivning .............................................................. - - -
2. Aktstykker .................................................................... - - 7,9
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - - 1.418,6

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Vedrører renter på genudlån til LD feriepenge til finansiering af feriepengeudbetaling, jf. lov

1223 af 21. august 2020 om førtidig udbetaling af feriemidler.

ad 2. Aktstykker
Vedrører renter på genudlån til Udbetaling Danmark til investeringer i nye IT-systemer mv.

jf. akt. 117 af 17. december 2020, til IFU i forbindelse med etableringen af Danmarks Grønne
Fremtidsfond jf. akt. 315 af 24. september 2020, samt til Evida Holding A/S jf. akt. 23 af 3. de-
cember 2020. Vedrører endvidere finansiering af kreditrisici for en række ordninger.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
Vedrører finansiering af kreditrisici for en række ordninger iværksat som følge af COVID-19.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 16.325,2 - 16.325,2
Udgift ......................................................................................... 17.254,3 - 17.254,3
Indtægt ....................................................................................... 929,1 - 929,1

Specifikation af nettotal:

Renter af statsgæld ................................................................. 14.542,5 - 14.542,5
37.11. Indenlandsk statsgæld .................................................... 14.809,0 - 14.809,0
37.12. Udenlandsk statsgæld .................................................... -266,5 - -266,5

Regulering af hensættelser ..................................................... 1.782,7 - 1.782,7
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger ...... 1.782,7 - 1.782,7
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Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... -7.395,0 1.426,5 -5.968,5
Udgift ......................................................................................... 15.828,5 - 15.828,5
Indtægt ....................................................................................... 8.433,5 1.426,5 9.860,0

Specifikation af nettotal:

Offentlige mellemværender .................................................... 2.028,2 - 2.028,2
37.21. Mellemværende med Danmarks Nationalbank ............. -273,5 - -273,5
37.23. Fællesstatslige mellemværender .................................... 2.301,7 - 2.301,7

Fonde ........................................................................................ -11.888,0 - -11.888,0
37.51. Den Sociale Pensionsfond ............................................. -11.534,9 - -11.534,9
37.52. Danmarks Innovationsfond ............................................ -347,4 - -347,4
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .................... -7,3 - -7,3
37.55. Almene boligobligationer .............................................. 1,6 - 1,6

Renter af genudlån mv. .......................................................... 1.517,8 1.426,5 2.944,3
37.61. Renter af genudlån mv. ................................................. 1.042,6 0,4 1.043,0
37.62. Provision af lån med statsgaranti mv. .......................... 300,6 16,4 317,0
37.63. Renter af særlige mellemværender ............................... 29,6 - 29,6
37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier ............ 145,0 1.409,7 1.554,7

Regulering af hensættelser ..................................................... 947,0 - 947,0
37.71. Regulering af hensættelser vedr. tilsagnsordninger ...... 947,0 - 947,0

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 23.720,2 -1.426,5 22.293,7
Aktivitet i alt ............................................................................. 23.720,2 -1.426,5 22.293,7
 Udgift ..................................................................................... 33.082,8 - 33.082,8

Indtægt ................................................................................... 9.362,6 1.426,5 10.789,1

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:
 Udgift ..................................................................................... 129,8 - 129,8
 Indtægt ................................................................................... 0,1 - 0,1
Interne statslige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 13.932,7 - 13.932,7
 Indtægt ................................................................................... 76,5 1.407,1 1.483,6
Øvrige overførsler:

Udgift ..................................................................................... - - -
 Indtægt ................................................................................... 1,7 - 1,7
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 19.020,3 - 19.020,3
 Indtægt ................................................................................... 9.284,3 19,4 9.303,7
Kapitalposter:

Indtægt ................................................................................... - - -
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Renter af genudlån mv.

37.61. Renter af genudlån mv.

37.61.03. Genudlån til Udbetaling Danmark

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 2,0 - 2,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

1. Ny lovgivning  
Renter på genudlån til investeringer i nye IT-syste-
mer mv., jf. akt. 117 af 17. december 2020 ............... - - -

37.61.06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - 0,4 0,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 0,4

2. Aktstykker  
Renter på genudlån til IFU i forbindelse med eta-
bleringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond, jf.
akt. 315 af 24. september 2020 ................................... - - 0,4

37.61.09. Genudlån til LD Fonde

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

1. Ny lovgivning  
Renter på genudlån til LD Fonde ifm. finansierin-
gen af feriepengeudbetaling, jf. lov nr. 1223 af 21.
august 2020 .................................................................. - - -
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37.61.10. Genudlån til Evida Holding A/S

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -

2. Aktstykker  
Renter på genudlån til Evida Holding A/S, jf. akt.
23 af 3. december 2020 ............................................... - - -

37.62. Provision af lån med statsgaranti mv.

37.62.01. Provision af lån med statsgaranti mv. (tekstanm. 101)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 300,6 16,4 317,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 16,4

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Provisionsbetaling fra SAS for statsgaranti og reka-
pitalisering, jf. akt. 145 af 24. april 2020 og akt.
AL af 25. juni 2020 ..................................................... - - 16,4

37.64. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier

37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 145,0 1.409,7 1.554,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 1.409,7

2. Aktstykker  
Finansiering af statsfinansielle risici ved garantifor-
pligtigelse ifm. kapitaludvidelse i Den Internationa-
le Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), jf.
akt. 232 af 25. juni 2020. ............................................ - - 2,1
Finansiering af statens kreditrisiko ifm. garantifor-
pligtigelse som følge af kapitaludvidelse i Den
Afrikanske Udviklingsbank (AfDB), jf. akt. 133 af
17. december 2020 ....................................................... - - 2,8
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Finansiering af kreditrisiko vedrørende Evida Hol-
ding A/S, jf. akt. 23 af 3. december 2020 .................. - - 2,6

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Finansiering af kreditrisiko vedrørende statsgaranti
til SAS AB, jf. akt. 145 af 24. april 2020 .................. - - 19,9
Finansiering af kreditrisiko vedrørende rekapitalise-
ring af SAS AB, jf. akt. AL af 25. juni 2020 ............ - - 14,8
Finansiering af kreditrisiko vedrørende statsgaranti
til EU Kommissionen (SURE), jf. akt. 210 af 18.
juni 2020 ...................................................................... - - 29,5
Finansiering af kreditrisiko vedrørende statsgaranti
til Danmarks Nationalbank (PRGT), jf. akt. 234 af
25. juni 2020 ................................................................ - - 2,0
Finansiering af statsfinansielle risici ved kapitalind-
skud i Danmarks Genopretningsfond, jf. akt. 6 af
22. oktober 2020 .......................................................... - - 90,0
Finansiering af statsfinansielle risici ved garantiord-
ning relateret til COVID-19 for store virksomheder,
jf. akt. 109 af 17. marts 2020 ..................................... - - 60,0
Finansierings af statsfinansielle risici ved forøget
garantiordning relateret til COVID-19 for store
virksomheder, jf. akt. 112 af 23. marts 2020 ............. - - 690,0
Finansiering af statsfinansielle risici ved garantiord-
ning som følge af COVID- 19 til større eksport-
virksomheder og deres større underleverandører, jf.
akt. 134 af 2. april 2020 .............................................. - - 150,0
Finansiering af statsfinansielle risici ved kapitalind-
skud mv. i Vækstfonden, jf. akt. 151 af 24. april
2020 .............................................................................. - - 21,0
Finansiering af statsfinansielle risici ved genstarts-
fond i regi af Vækstfonden, jf. akt. 237 af 25. juni
2020 .............................................................................. - - 52,5
Finansiering af statsfinansielle risici ved udvidelse
af garantiordning relateret til COVID-19 for store
virksomheder, jf. akt. 238 af 25. juni 2020 ................ - - 200,0
Finansiering af statsfinansielle risici ved udvidelse
af garantiordning som følge af COVID- 19 til stør-
re eksportvirksomheder, jf. akt. 238 af 25. juni
2020 .............................................................................. - - 50,0
Finansiering af statsfinansielle risici ifm. Rejsega-
rantifondens forpligtelser til godtgørelse sfa. CO-
VID-19, jf. akt. 250 af 25. juni 2020 ......................... - - 22,5
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§ 38. Skatter og afgifter

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 14.750,0 14.750,0 -
Indtægtsbudget ....................................................................... 771,7 - 771,7

Skatter på indkomst og formue ............................................................. - 882,0
38.11. Personskatter ................................................................................... - 837,0
38.13. Selskabsskatter mv. ......................................................................... - 45,0

Told- og forbrugsafgifter ......................................................................... - -110,0
38.21. Merværdiafgift ................................................................................ - -110,0

Lønsumsafgift ........................................................................................... - -0,3
38.41. Lønsumsafgift ................................................................................. - -0,3

Udlån mv. .................................................................................................. 14.750,0 -
38.71. Udlån mv. ........................................................................................ 14.750,0 -

Artsoversigt:
Øvrige overførsler ...................................................................................... - 771,7
Kapitalposter ............................................................................................... 14.750,0 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 14.750,0 771,7
Bevilling i alt ............................................................................................. 14.750,0 771,7

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................B - 316.766,4

 TB - 837,0
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38.13. Selskabsskatter mv.
01. Indkomstskat af selskaber ................................................B - 49.604,0

 TB - 45,0

Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift
01. Merværdiafgift ..................................................................B - 224.620,0

 TB - -110,0

 Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift
02. Lønsumsafgift ...................................................................B - 9.600,0

 TB - -0,3

 Udlån mv.

38.71. Udlån mv.
01. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i

forbindelse med COVID-19 ............................................B - -
 TB 14.750,0 -



Anmærkninger

§ 38. 
Skatter og afgifter





§ 38. 773

Indledning

Det samlede forslag til lov om tillægsbevilling ad finanslovens § 38. Skatter og afgifter for
finansåret 2020 indeholder et nettomindreprovenu på i alt 13.978,3 mio. kr., heraf udgør ekstra-
ordinære udgifter som følge af COVID-19 (kategori 3) et nettomindreprovenu på 14.243,3 mio.
kr. Ændringen af bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 findes på følgende kategori:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ................ 14.774,3 - 14.774,3
 Udgifter ............................................................................ 14.774,3 - 14.774,3
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 6.600,0 14.750,0 21.350,0
Udgifter ............................................................................ 6.600,0 14.750,0 21.350,0

Indtægtsbudget ................................................................... 769.645,8 771,7 770.417,5
 Udgifter ............................................................................ 4.700,0 - 4.700,0
 Indtægter .......................................................................... 774.345,8 771,7 775.117,5
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 14.750,0 -
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - 14.750,0 -

Indtægtsbudget:
TB i alt .............................................................................. - - 771,7
1. Ny lovgivning .............................................................. - - 265,0
3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19 ...... - - 506,7

Bemærkninger

ad 1. Lovgivning
På § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer medfører lov nr. 1575 af 27. december 2019

om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven et merprovenu på denne
konto på 175,0 mio. kr. i finansåret 2020.

På § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer medfører lov nr. 1582 af 27. december 2019
om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love et min-
dreprovenu på denne konto på 10,0 mio. kr. i finansåret 2020.

På § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer medfører lov nr. 1583 af 27. december 2019
om ændring af sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love et mer-
provenu på denne konto på 20,0 mio. kr. i finansåret 2020.

På § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer medfører lov nr. 812 af 9. juni 2020 om
ændring af aktiesparekontoloven et merprovenu på denne konto på 125,0 mio. kr. i finansåret
2020.

På § 38.11.01.10. Indkomstskat mv. af personer medfører lov nr. 1578 af 27. december 2019
om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomheds-
skatteloven mindreindtægter på denne konto på 90,0 mio. kr. i finansåret 2020.

På § 38.13.01.10. Indkomstskat af selskaber mv. medfører lov nr. 1575 af 27. december 2019
om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven et merprovenu på denne
konto på 45,0 mio. kr. i finansåret 2020.

ad 3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19
På § 38.11.01.20. Afregning til kommuner af indkomstskat af personer medfører lov nr. 2052

af 19. december 2020 om ændring af lov om kommunal indkomstskat og lov om kommunal ud-
ligning og generelle tilskud til kommuner et merprovenu på denne konto på 617,0 mio. kr. i fi-
nansåret 2020.
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På § 38.21.01.11. Nedskrivning, moms medfører lov nr. 211 af 17. marts 2020 om midlertidig
udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt
arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlæn-
gelse af afgiftsperioder for moms m.v. og lov nr. 871 af 14. juni 2020 om ændring af lov om
midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med
COVID-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love et mindreprovenu på denne
konto på i alt 110,0 mio. kr. i finansåret 2020.

På § 38.41.02.11. Nedskrivning, lønsumsafgift medfører lov nr. 572 af 5. maj 2020 om ren-
tefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter
m.v. i forbindelse med COVID-19 et mindreprovenu på denne konto på 0,3 mio. kr. i finansåret
2020.

På § 38.71.01.10. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i forbindelse med CO-
VID-19 medfører lov nr. 572 af 5. maj 2020 om rentefrie lån svarende til angivet moms og løn-
sumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med COVID-19 et
mindreprovenu på 26.700,0 mio. kr. i finansåret 2020.

På § 38.71.01.10. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i forbindelse med CO-
VID-19 medfører lov nr. 1620 af 17. november 2020 om ændring af lov om midlertidig udsky-
delse af angivelses- og betalingsfrister mv. på skatteområdet i forbindelse med COVID-19 og lov
nr. 572 af 5. maj 2020 om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket
udbetaling af skattekreditter mv. i forbindelse med COVID-19, i kombination med en revurdering
af anvendelsen af ordningen et merprovenu på 11.950,0 mio. kr. i finansåret 2020.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal ...................................................................................... 14.774,3 - 14.774,3
Udgift ......................................................................................... 14.774,3 - 14.774,3

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............................................ 14.774,3 - 14.774,3
38.12. Børne- og ungeydelse .................................................... 14.774,3 - 14.774,3

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 6.600,0 14.750,0 21.350,0
Udgift ......................................................................................... 6.600,0 14.750,0 21.350,0

Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............................................ 6.600,0 - 6.600,0
38.15. Tilbagebetalingsordning vedr. ejendomsskatter ............ 6.600,0 - 6.600,0

Udlån mv. ................................................................................. - 14.750,0 14.750,0
38.71. Udlån mv. ...................................................................... - 14.750,0 14.750,0

Overførsel til andre paragraffer ........................................... - - -
38.81. Overførsel til andre paragraffer ..................................... - - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ...................................................................................... 769.645,8 771,7 770.417,5
Udgift ......................................................................................... 4.700,0 - 4.700,0
Indtægt ....................................................................................... 774.345,8 771,7 775.117,5
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Specifikation af nettotal:

Skatter på indkomst og formue ............................................ 438.166,2 882,0 439.048,2
38.11. Personskatter .................................................................. 321.466,1 837,0 322.303,1
38.12. Børne- og ungeydelse .................................................... - - -
38.13. Selskabsskatter mv. ........................................................ 49.952,0 45,0 49.997,0
38.14. Pensionsafkastskat ......................................................... 59.400,0 - 59.400,0
38.16. Tinglysningsafgift mv. ................................................... 7.241,0 - 7.241,0
38.19. Øvrige skatter ................................................................. 107,1 - 107,1

Told- og forbrugsafgifter ....................................................... 317.189,6 -110,0 317.079,6
38.21. Merværdiafgift ............................................................... 224.620,0 -110,0 224.510,0
38.22. Energiafgifter mv. .......................................................... 34.348,6 - 34.348,6
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer ........................................ 33.480,0 - 33.480,0
38.24. Miljøafgifter ................................................................... 7.590,0 - 7.590,0
38.27. Afgifter på spil mv. ....................................................... 2.195,0 - 2.195,0
38.28. Øvrige punktafgifter ...................................................... 14.956,0 - 14.956,0

Lønsumsafgift .......................................................................... 10.190,0 -0,3 10.189,7
38.41. Lønsumsafgift ................................................................ 9.600,0 -0,3 9.599,7
38.42. Afgift på arbejdsskader ................................................. 590,0 - 590,0

Renteindtægter mv. ................................................................. 4.100,0 - 4.100,0
38.61. Renteindtægter mv. ........................................................ 4.100,0 - 4.100,0

Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ -748.271,5 13.978,3 -734.293,2
Aktivitet i alt ............................................................................. -748.271,5 13.978,3 -734.293,2

Udgift ..................................................................................... 26.074,3 14.750,0 40.824,3
 Indtægt ................................................................................... 774.345,8 771,7 775.117,5

Specifikation af aktivitet i alt:
Interne statslige overførsler:

Udgift ..................................................................................... - - -
Øvrige overførsler:
 Udgift ..................................................................................... 21.374,3 - 21.374,3
 Indtægt ................................................................................... 765.545,8 771,7 766.317,5
Finansielle poster:
 Udgift ..................................................................................... 4.700,0 - 4.700,0
 Indtægt ................................................................................... 8.800,0 - 8.800,0
Kapitalposter:
 Udgift ..................................................................................... - 14.750,0 14.750,0
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Skatter på indkomst og formue

38.11. Personskatter

38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 316.766,4 837,0 317.603,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 837,0

1. Ny lovgivning  
Lov nr. 1575 af 27. december 2019 om inddrivelse
af gæld til det offentlige og skatteindberetningslo-
ven ................................................................................ - - 175,0
Lov nr. 1582 af 27. december 2019 om ændring af
sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og
forskellige andre love .................................................. - - -10,0
Lov nr. 812 af 9. juni 2020 om ændring af aktie-
sparekontoloven ........................................................... - - 125,0
Lov nr. 1583 af 27. december 2019 om ændring af
sømandsbeskatningsloven, tonnageskatteloven og
forskellige andre love .................................................. - - 20,0
Lov nr. 1578 af 27. december 2019 om ændring af
lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af
fast ejendom og virksomhedsskatteloven .................... - - -90,0

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Lovforslag nr. L 83 (2020-21). Ekstraordinær mu-
lighed for kommuner for at omgøre valg af selv-
budgettering .................................................................. - - 617,0

38.13. Selskabsskatter mv.

38.13.01. Indkomstskat af selskaber

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 49.604,0 45,0 49.649,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - 45,0

1. Ny lovgivning  
Lov nr. 1575 af 27. december 2019 om inddrivelse
af gæld til det offentlige og skatteindberetningslo-
ven ................................................................................ - - 45,0
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Told- og forbrugsafgifter

38.21. Merværdiafgift

38.21.01. Merværdiafgift

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 224.620,0 -110,0 224.510,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -110,0

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Lov nr. 211 af 17. marts 2020. Forlængede beta-
lingsfrister for moms ................................................... - - -110,0
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Lønsumsafgift

38.41. Lønsumsafgift

38.41.02. Lønsumsafgift

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Indtægtsbevilling ............................................................... 9.600,0 -0,3 9.599,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - - -0,3

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Forlængede betalingsfrister for lønsumsafgift jf. lov
nr. 572 af 5. maj 2020 ................................................. - - -0,3
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Udlån mv.

38.71. Udlån mv.

38.71.01. Udlån i forbindelse med lov om rentefrie lån mv. i forbindelse med CO-
VID-19

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 14.750,0 14.750,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 14.750,0 -

3. Ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19  
Lov om rentefrie lån mv. i forbindelse med CO-

 VID-19 ......................................................................... - 26.700,0 -
Genåbning af låneadgang jf. lov nr. 1620 af 17. no-
vember 2020 ................................................................ - -11.950,0 -
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§ 40. Genudlån mv.

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. 62.072,1 62.072,1 -

Genudlån af statslån ................................................................................ 62.072,1 -
40.21. Genudlån af statslån ....................................................................... 62.072,1 -

Artsoversigt:
Finansielle poster ....................................................................................... - -
Kapitalposter ............................................................................................... 62.072,1 -
Aktivitet i alt .............................................................................................. 62.072,1 -
Bevilling i alt ............................................................................................. 62.072,1 -

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån
03. Genudlån til Udbetaling Danmark ..................................B - -

 TB 55,7 -
06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond (tekst-

anm. 105) .........................................................................B - -
 TB 300,0 -

09. Genudlån til LD Fonde ....................................................B - -
 TB 59.000,0 -

10. Genudlån til Evida Holding A/S (tekstanm. 108) ..........B - -
 TB 2.716,4 -
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C. Tekstanmærkninger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 105. ad 40.21.06.
Finansministeren kan lade Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) optage genudlån hos

Danmarks Nationalbank til medfinansiering af sit engagement i Danmarks Grønne Fremtidsfond.
Stk. 2. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme på 300 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr.

i 2021 og 1,0 mia. kr. i 2022 og frem. Lånene kan optages i perioden 2020-2025, og et lån kan
maksimalt løbe over en periode på 10 år.
Stk. 3. Der er fastsat en risikopræmie på 1,75 pct. p.a. af nominelt udestående. Heraf betaler IFU

for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående og de
resterende 1,60 pct. finansieres af § 6. Udenrigsministeriet

Nr. 108. ad 40.21.10.
Finansministeren kan lade Evida Holding A/S optage genudlån hos Danmarks Nationalbank

til at opfylde sit formål som fastsat i vedtægterne. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet
ramme af 2.716,4 mio. kr. Lånene kan optages i perioden 2020-2021, og et lån kan løbe over en
periode på
maksimalt 10 år.

Stk. 2. Evida Holding A/S betaler for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 1,15 pct.
p.a. af nominelt udestående.

Stk. 3. Eventuelle tab på lånene vil blive afholdt på § 7. Finansministeriet.
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Indledning

Finansministeriets samlede forslag til lov om tillægsbevilling ad finanslovens § 40. Genudlån
mv. for finansåret 2020 indeholder nettoudgifter på 62.072,1 mio. kr. i udgifter uden for loft.
Ændringen i bevillingerne i forhold til finansloven for 2020 kan opdeles på følgende kategorier:

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgifter uden for udgiftsloft ............................................. 8.552,9 62.072,1 70.625,0
Udgifter ............................................................................ 28.472,2 62.072,1 90.544,3

 Indtægter .......................................................................... 19.919,3 - 19.919,3
 Lønsum Udgift Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft:
TB i alt .............................................................................. - 62.072,1 -
1. Ny lovgivning .............................................................. - 59.000,0 -
2. Aktstykker .................................................................... - 3.072,1 -

Bemærkninger

ad 1. Ny lovgivning
Vedrører genudlån til LD feriepenge til finansiering af feriepengeudbetaling, jf. lov. 1223 af

21. august 2020 om førtidig udbetaling af feriemidler.

ad 2. Aktstykker
Vedrører genudlån til Udbetaling Danmark til investeringer i nye IT-systemer mv. jf. akt. 117

af 17. december 2020, til IFU i forbindelse med etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond
jf. akt. 315 af 24. september 2020, samt til Evida Holding A/S jf. akt. 23 af 3. december 2020.

Bevillingsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ...................................................................................... 8.552,9 62.072,1 70.625,0
Udgift ......................................................................................... 28.472,2 62.072,1 90.544,3
Indtægt ....................................................................................... 19.919,3 - 19.919,3

Specifikation af nettotal:

Genudlån af statslån ............................................................... 6.814,3 62.072,1 68.886,4
40.21. Genudlån af statslån ...................................................... 6.814,3 62.072,1 68.886,4

Inkonverterbare realkreditlån ............................................... - - -
40.31. Inkonverterbare realkreditlån ......................................... - - -

Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesteringer .. 1.738,6 - 1.738,6
40.41. Ordningen om selvstændig likviditets nettoinvesterin-
 ger ................................................................................... 1.738,6 - 1.738,6
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Artsoversigt:
Mio. kr. B TB B+TB
Bevilling i alt ............................................................................ 8.552,9 62.072,1 70.625,0
Aktivitet i alt ............................................................................. 8.552,9 62.072,1 70.625,0

Udgift ..................................................................................... 28.472,2 62.072,1 90.544,3
 Indtægt ................................................................................... 19.919,3 - 19.919,3

Specifikation af aktivitet i alt:
Finansielle poster:
 Indtægt ................................................................................... 116,9 - 116,9
Kapitalposter:

Udgift ..................................................................................... 28.472,2 62.072,1 90.544,3
 Indtægt ................................................................................... 19.802,4 - 19.802,4
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Genudlån af statslån

40.21. Genudlån af statslån

40.21.03. Genudlån til Udbetaling Danmark

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 55,7 55,7
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 55,7 -

2. Aktstykker  
Genudlån til investeringer i nye IT-systemer mv.,
jf. akt. 117 af 17. december 2020 ............................... - 55,7 -

40.21.06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond (tekstanm. 105)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 300,0 300,0
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 300,0 -

2. Aktstykker  
Genudlån til IFU i forbindelse med etableringen af
Danmarks Grønne Fremtidsfond, jf. akt. 315 af 24.
september 2020 ............................................................ - 300,0 -

40.21.09. Genudlån til LD Fonde

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 59.000,0 59.000,0
Indtægtsbevilling ............................................................... - - -
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 59.000,0 -

1. Ny lovgivning  
Genudlån til LD Fonde ifm. finansieringen af ferie-
pengeudbetaling, jf. lov nr. 1223 af 21. august 2020 - 59.000,0 -
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40.21.10. Genudlån til Evida Holding A/S (tekstanm. 108)

TB-specifikation:
Mio. kr. B TB B + TB
Udgiftsbevilling ................................................................. - 2.716,4 2.716,4
 Lønsum Udgift Indtægt
TB i alt .............................................................................. - 2.716,4 -

2. Aktstykker  
Genudlån til Evida Holding A/S, jf. akt. 23 af 3.
december 2020 ............................................................. - 2.716,4 -
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er ny og følger af akt. 315 af 24. september 2020.
På finansloven for 2020, blev det besluttet at oprette "Danmarks Grønne Fremtidsfond" med

en samlet kapacitet på 25 mia. kr., jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Formålet med fonden er at investere i grønne løsninger og bæredygtig udvikling, og står på
skuldrene af eksisterende indsatser i Danmarks Eksportkredit (EKF), Vækstfonden, Danmarks
Grønne Investeringsfond (DGIF) og IFU. Med oprettelse af Fonden blev IFU bemyndiget til at
udstede en statsgaranti på op til 0,3 mia. kr. i 2020, 0,6 mia. kr. i 2021 og 1,0 mia. kr. i 2022
og frem.

IFU har efterfølgende vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt, at IFU tilvejebringer kapi-
talgrundlaget via statens genudlån. Kapitalgrundlaget vil blive anvendt til lånefinansiering af in-
vesteringsprojekter, og statens genudlån er i den sammenhæng et mere omkostningseffektivt fi-
nansieringsredskab.

Bemyndigelsen til at udstede en statsgaranti har aldrig været anvendt. Ændringen til statens
genudlån vil være billigere for IFU og medfører ikke budgetmæssige eller risikomæssige impli-
kationer for staten. Der er således udelukkende tale om en teknisk ændring, hvor IFU's adgang
til en statsgaranti ifm. etableringen af Danmarks Grønne Fremtidsfond udgår og i stedet etableres
en adgang for IFU til et genudlån fra staten ifm. Danmarks Grønne Fremtidsfond.

Lånene anvendes inden for formålet af lov nr. 1741 af 27. december 2016 om ændring af lov
om internationalt udviklingssamarbejde, og formålet med Fremtidsfonden. Det bemærkes, at IFU
allerede har adgang til genudlån fra staten ifm. Verdensmålsfonden, jf. tekstanmærkning nr. 104
på § 40. Genudlån mv.

Ad tekstanmærkning nr. 108.
Tekstanmærkningen er ny og følger af akt. 23 af 3. december 2020.

Det statslige selskab Energinet har i henhold til den politiske aftale om fremtidig organisering
af gasdistribution fra 2017 opkøbt en række selvstændige gasdistributionsselskaber og samlet dem
i ét selskab, Evida. Der er med akt. 23 af 3. december 2020 truffet beslutning om, at Finansmi-
nisteriet skal overtage ejerskabet af Evida.

Evida har forud for Finansministeriets overtagelse af ejerskabet og som led i selskabets drift
optaget lån hos Energinet. Evida skal indfri disse lån, når ejerskabet overgår til Finansministeriet.
Det er vurderet, at Evida mest hensigtsmæssigt kan finansiere indfrielsen af de koncerninterne lån
mhp. at sikre Evidas fortsatte drift og opfyldelse af sit formål som fastsat i vedtægterne ved, at
Evida bl.a. optager genudlån.
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