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§ 6. Udenrigsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Udgifter under delloft for driftsudgifter ............................... 17.059,6 17.958,9 899,3
Udgifter uden for udgiftsloft ................................................. - - -

Heraf anlægsbudget ....................................................... - - -
Indtægtsbudget ....................................................................... 29,0 - 29,0

Udenrigstjenesten mv. .............................................................................. 2.722,4 636,2
6.11. Udenrigstjenesten mv. .................................................................... 2.722,4 636,2

Internationale organisationer ................................................................. 662,2 0,6
6.21. Nordiske formål .............................................................................. 145,9 -
6.22. Øvrige internationale organisationer .............................................. 516,3 0,6

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103) ...................................... 14.457,9 291,5
6.31. Reserver ........................................................................................... 349,7 -
6.32. Bilateral bistand .............................................................................. 3.826,3 -
6.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer ................................ 935,8 -
6.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer ............................... 1.745,0 -
6.35. Oplysningsvirksomhed .................................................................... 88,5 -
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. ............................................. 1.801,7 -
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU ................................................... 1.872,9 291,5
6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling ............... 1.138,0 -
6.39. Humanitær bistand .......................................................................... 2.700,0 -

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats .......... 116,4 -
6.41. Fællesudgifter .................................................................................. 116,4 -
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Artsoversigt:
Driftsposter ................................................................................................. 2.722,6 432,4
Interne statslige overførsler ....................................................................... 71,8 124,2
Øvrige overførsler ...................................................................................... 14.966,5 305,9
Finansielle poster ....................................................................................... 99,0 4,0
Kapitalposter ............................................................................................... 99,0 61,8
Aktivitet i alt .............................................................................................. 17.958,9 928,3
Årets resultat .............................................................................................. - -
Nettostyrede aktiviteter .............................................................................. -556,6 -556,6
Bevilling i alt ............................................................................................. 17.402,3 371,7

B. Bevillinger.

 Udgift Indtægt
——— Mio. kr. ———

 Udenrigstjenesten mv.

6.11. Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.) 2.015,3 -
06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender ............................... - 4,0
13. Institut for Menneskerettigheder- Danmarks Nationale Men-

neskerettighedsinstitution (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 42,3 -
14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (Re-

servationsbev.) ........................................................................ 25,3 -
15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutio-

ner (tekstanm. 14 og 101) (Reservationsbev.) ....................... 32,9 -
18. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet ............. 36,3 -
21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) ........................... - 25,0
22. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån ..................... 13,7 -
37. Afdrag på statslån ................................................................... - 50,6
79. Reserver og budgetregulering ................................................. - -

 Internationale organisationer

6.21. Nordiske formål
01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3) (Lovbunden) ................... 145,9 -

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

(Lovbunden) ............................................................................ 249,6 -
03. Øvrige organisationer (Lovbunden) ....................................... 266,2 -
05. Den Europæiske Investeringsbank ......................................... 0,5 0,6
06. UN Live Museum (Anlægsbev.) ............................................ - -
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Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

6.31. Reserver
79. Reserver og budgetreguleringer (Reservationsbev.) .............. 349,7 -

6.32. Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 1.317,0 -
02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 600,0 -
04. Personelbistand (Reservationsbev.) ........................................ 258,8 -
05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.) ....................... - -
07. Lånebistand (Reservationsbev.) .............................................. 35,5 -
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ................ 765,0 -
09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reser-

vationsbev.) ............................................................................. 200,0 -
10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ....................... 490,0 -
11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ....... 160,0 -

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

(Reservationsbev.) ................................................................... 935,8 -

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

lande mv. (Reservationsbev.) ................................................. 1.745,0 -

6.35. Oplysningsvirksomhed
01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) 88,5 -
02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.) ........... - -

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

vationsbev.) ............................................................................. 502,0 -
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservations-

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

vationsbev.) ............................................................................. 863,0 -
04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.) .................... 200,0 -
05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.) ....................... - -
06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale

bidrag (Reservationsbev.) ....................................................... 111,7 -

6.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
01. Verdensbankgruppen (tekstanm. 15) (Reservationsbev.) ...... 548,0 1,2
02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.) .................... 67,0 -
03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvri-

ge fonde (Reservationsbev.) ................................................... 386,6 -
04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU) ...................... 591,0 10,0
05. Delegerede Partnerskaber (Reservationsbev.) ........................ 280,3 280,3
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6.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling
01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 468,0 -
02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder (tekst-

anm. 101 og 169) (Reservationsbev.) .................................... 670,0 -
03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.) .................... - -

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

(Reservationsbev.) ................................................................... 875,0 -
02. Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser (tekstanm.

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

(tekstanm. 101) (Reservationsbev.) ........................................ 1.825,0 -

Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

6.41. Fællesudgifter
03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101) (Reservations-

bev.) ......................................................................................... 116,4 -

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

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

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

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

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

telser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2021, 20
mio. norske kroner i 2022, og 10 mio. norske kroner i 2023.

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

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

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

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

Færøerne søger optagelse i, at garantere for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskon-
tingent indenfor en samlet garantiramme på 1 mio. kr.
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Nr. 14. ad 06.11.15.
Udenrigsministeriet 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.

Materielle bestemmelser.

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

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

Nr. 101. ad 06.11.13., 06.11.14., 06.11.15., 06.32.01., 06.32.02., 06.32.08., 06.32.09., 06.32.10.,
06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.36.03., 06.36.04., 06.38.02., 06.39.02., 06.39.03. og 06.41.03.

I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske og internationale organisationer (NGO'er
og andre organisationer) bemyndiges ministeren med ansvar for ovenstående finanslovskonti til
at udstede regnskabs- og revisionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.

Nr. 102. ad 06.11.01.
Udenrigsministeren bemyndiges til at afholde pensionslignende udgifter til understøttelser til

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

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

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

Nr. 169. ad 06.38.02.19.
Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde kan for Danida Fellowship Centre bestem-

me, at den basale it-drift skal varetages af Statens It.
Stk. 2. Ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde kan ved Statens It's varetagelse af

den basale it-drift, jf. stk. 1, fastsætte nærmere regler om krav hertil.
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Udenrigsministeriets opgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. Det indebærer,
at:
- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, og

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

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

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

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

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

Udenrigsministeriet har ambition om at bidrage til opfyldelse af verdensmålene.

Flerårsbudget:
Mio. kr. 2018 2019 2020 F 2022 2023 2024
Udgifter under delloft for driftsudgifter:

Nettotal ....................................................... 15.561,7 16.156,3 17.138,8 17.059,6 16.143,9 15.844,0 15.730,0
Udgift ......................................................... 16.118,8 17.183,5 17.598,8 17.958,9 16.578,8 16.276,3 16.181,2
Indtægt ....................................................... 557,1 1.027,2 460,0 899,3 434,9 432,3 451,2

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................. 1.774,0 1.618,9 1.868,1 2.115,2 1.939,6 1.817,9 1.692,1
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... 1.774,0 1.618,9 1.868,1 2.115,2 1.939,6 1.817,9 1.692,1

Internationale organisationer ................. 593,5 631,5 664,0 661,6 662,6 662,6 662,6
6.21. Nordiske formål ............................ 118,1 125,4 146,0 145,9 145,9 145,9 145,9
6.22. Øvrige internationale organisa-

tioner .............................................. 475,4 506,2 518,0 515,7 516,7 516,7 516,7

Bistand til udviklingslandene (tekst-
anm. 103) .................................................. 13.138,2 13.835,9 14.533,2 14.166,4 13.468,1 13.280,1 13.328,3
6.31. Reserver ......................................... - -16,5 176,0 349,7 47,5 - -
6.32. Bilateral bistand ............................ 3.889,1 3.625,1 3.850,5 3.826,3 3.169,5 2.914,7 3.441,2
6.33. Bistand gennem civilsamfunds-

organisationer ................................ 933,8 975,8 935,8 935,8 935,8 935,8 935,8
6.34. Naturressourcer, energi og kli-

maforandringer .............................. 832,8 702,3 1.445,0 1.745,0 1.645,0 1.645,0 1.645,0
6.35. Oplysningsvirksomhed .................. 48,1 32,9 55,0 88,5 52,0 52,0 52,0
6.36. Multilateral bistand gennem

FN mv. .......................................... 1.744,6 2.224,3 1.908,0 1.801,7 1.932,0 1.994,2 1.994,5
6.37. Udviklingsbanker, -fonde og

EU .................................................. 1.954,1 1.892,2 2.058,9 1.581,4 1.721,3 1.828,4 1.483,8
6.38. Partnerskaber for bæredygtig

vækst og grøn omstilling .............. 1.185,4 1.620,1 1.404,0 1.138,0 1.265,0 1.210,0 1.076,0
6.39. Humanitær bistand ........................ 2.550,3 2.779,7 2.700,0 2.700,0 2.700,0 2.700,0 2.700,0

Eksport-, internationaliserings- og in-
vesteringsfremmeindsats ......................... 56,0 70,0 73,5 116,4 73,6 83,4 47,0
6.41. Fællesudgifter ................................ 56,0 70,0 73,5 116,4 73,6 83,4 47,0
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Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal ....................................................... - - - - 150,0 - -
Udgift ......................................................... - - - - 150,0 - -

Specifikation af nettotal:

Internationale organisationer ................. - - - - 150,0 - -
6.22. Øvrige internationale organisa-

tioner .............................................. - - - - 150,0 - -

Indtægtsbudget:

Nettotal ....................................................... 93,9 68,1 44,0 29,0 69,0 94,0 54,0
Indtægt ....................................................... 93,9 68,1 44,0 29,0 69,0 94,0 54,0

Specifikation af nettotal:

Udenrigstjenesten mv. ............................. 93,9 68,1 44,0 29,0 69,0 94,0 54,0
6.11. Udenrigstjenesten mv. ................... 93,9 68,1 44,0 29,0 69,0 94,0 54,0

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

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

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

marks Nationale Menneskerettighedsin-
stitution (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

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

6.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale
formål og institutioner (tekstanm. 14 og
101) (Reservationsbev.)  

6.11.18. Danmarks bidrag til Den Europæiske
Fredsfacilitet  

6.11.22. Risikopræmie vedr. statsgarantier og
genudlån  

6.11.37. Afdrag på statslån  
6.11.79. Reserver og budgetregulering  
6.21.01. Nordisk Ministerråd (tekstanm. 3)

(Lovbunden)  
6.22.01. Fredsbevarende operationer under de

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

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

(Reservationsbev.)  
6.32.02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten

og Latinamerika (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

6.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)  
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 6.32.05. Danidas erhvervsplatform
(Reservationsbev.)  

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

(Reservationsbev.)  
 6.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

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

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

(Reservationsbev.)  
6.33.01. Bistand gennem civilsamfundsorganisa-

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

dringer i udviklingslande mv.
(Reservationsbev.)  

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

 6.35.02. International udviklingsforskning
(Reservationsbev.)  

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

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

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

6.36.04. Uddannelse (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)  

 6.36.05. Globale Miljøprogrammer
(Reservationsbev.)  

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

6.37.01. Verdensbankgruppen (tekstanm. 15)
(Reservationsbev.)  

 6.37.02. Regionale udviklingsbanker
(Reservationsbev.)  

6.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettel-
sesinitiativer og øvrige fonde
(Reservationsbev.)  

6.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union
(EU)  

 6.37.05. Delegerede Partnerskaber
(Reservationsbev.)  

6.38.01. Mobilisering af finansiering til investe-
ringer (Reservationsbev.)  

6.38.02. Rammebetingelser, viden og forretnings-
muligheder (tekstanm. 101 og 169)
(Reservationsbev.)  

6.38.03. Diverse multilaterale bidrag
(Reservationsbev.)  

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



14 § 6.

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

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

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

Udgifter uden for udgiftsloft: 6.22.06. UN Live Museum (Anlægsbev.)  

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

10)  

Artsoversigt:
Mio. kr. 2018 2019 2020 F 2022 2023 2024
Bevilling i alt ............................................. 15.301,8 16.269,4 17.094,8 17.030,6 16.224,9 15.750,0 15.676,0
Årets resultat .............................................. 166,0 -181,1 - - - - -
Aktivitet i alt .............................................. 15.467,8 16.088,3 17.094,8 17.030,6 16.224,9 15.750,0 15.676,0

Udgift ..................................................... 16.118,8 17.183,5 17.598,8 17.958,9 16.728,8 16.276,3 16.181,2
Indtægt ................................................... 651,0 1.095,3 504,0 928,3 503,9 526,3 505,2

Specifikation af aktivitet i alt:
Driftsposter:

Udgift ..................................................... 2.306,7 2.473,7 2.412,2 2.722,6 2.362,3 2.237,0 2.117,3
Indtægt ................................................... 388,4 608,4 318,2 432,4 272,9 272,6 293,1

Interne statslige overførsler:
Udgift ..................................................... 2,3 223,3 4,8 71,8 68,8 67,5 67,1
Indtægt ................................................... 82,8 336,1 59,7 124,2 112,0 110,7 110,3

Øvrige overførsler:
Udgift ..................................................... 13.657,7 14.109,4 14.847,8 14.966,5 13.959,7 13.612,8 13.768,8

 Indtægt ................................................... 35,0 - 40,6 305,9 17,3 41,0 0,6
Finansielle poster:

Udgift ..................................................... 81,7 84,4 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
Indtægt ................................................... 60,3 68,8 4,0 4,0 54,0 54,0 54,0

Kapitalposter:
Udgift ..................................................... 70,4 292,8 235,0 99,0 239,0 260,0 129,0
Indtægt ................................................... 84,5 82,0 81,5 61,8 47,7 48,0 47,2

Bemærkninger: Beløbene under finansielle poster udgør udviklingslandenes træk på tidligere ydede statslån, bidrag til
regionale udviklingsbanker og -fonde, bidrag til Verdensbankgruppen og bidrag til øvrige internationale bistandsorgani-
sationer.

Standardkontooversigt:
Mio. kr. 2018 2019 2020 F 2022 2023 2024
Driftsposter ................................................. 1.918,4 1.865,3 2.094,0 2.290,2 2.089,4 1.964,4 1.824,2
11. Salg af varer ....................................... 136,9 146,2 125,5 56,7 96,6 106,6 126,6
12. Internt statsligt salg af varer og

tjenesteydelser ..................................... 8,2 6,8 - - - - -
13. Kontrolafgifter og gebyrer ................. 127,9 126,6 89,3 125,3 125,3 125,3 125,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing .......... 275,0 275,5 293,5 293,2 293,2 293,2 293,2
17. Internt statsligt køb af varer og

tjenester ............................................... 20,0 21,4 - 1,5 1,5 1,5 1,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ... 671,1 739,5 805,1 867,8 799,5 749,9 710,4
20. Af- og nedskrivninger ........................ 81,5 105,1 103,6 103,6 103,6 103,6 103,6
21. Andre driftsindtægter .......................... 115,4 328,9 103,4 250,4 51,0 40,7 41,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger ... 1.259,1 1.331,0 1.210,0 1.456,5 1.164,5 1.088,8 1.008,6
29. Ekstraordinære omkostninger ............. - 1,2 - - - - -
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Interne statslige overførsler ....................... -80,5 -112,7 -54,9 -52,4 -43,2 -43,2 -43,2
33. Interne statslige overførsels-

indtægter ............................................. 82,8 336,1 59,7 124,2 112,0 110,7 110,3
43. Interne statslige overførsels-

udgifter ................................................ 2,3 223,3 4,8 71,8 68,8 67,5 67,1

Øvrige overførsler ...................................... 13.622,7 14.109,4 14.807,2 14.660,6 13.942,4 13.571,8 13.768,2
31. Overførselsindtægter fra EU .............. - - - 280,3 1,7 0,4 -
34. Øvrige overførselsindtægter ............... 35,0 - 40,6 25,6 15,6 40,6 0,6
41. Overførselsudgifter til EU og

øvrige udland ...................................... 13.505,1 13.949,8 14.503,2 14.569,8 13.461,4 13.267,5 13.462,4
44. Tilskud til personer ............................. 9,3 5,8 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2
45. Tilskud til erhverv .............................. 53,5 53,1 69,2 112,1 69,3 79,1 42,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud .............................. 89,7 100,6 284,4 277,4 421,8 259,0 256,5
49. Reserver og budgetregulering ............ - - -16,1 - - - -

Finansielle poster ....................................... 21,4 15,6 95,0 95,0 45,0 45,0 45,0
25. Finansielle indtægter ........................... 60,3 68,8 4,0 4,0 54,0 54,0 54,0
26. Finansielle omkostninger .................... 81,7 84,4 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Kapitalposter .............................................. -180,1 391,9 153,5 37,2 191,3 212,0 81,8
55. Statslige udlån, afgang ....................... 84,5 82,0 81,5 61,8 47,7 48,0 47,2
58. Værdipapirer, tilgang .......................... 70,4 292,8 235,0 99,0 239,0 260,0 129,0
74. Fri egenkapital (budgettering af

årets resultat) ....................................... 166,0 -181,1 - - - - -
I alt ............................................................. 15.301,8 16.269,4 17.094,8 17.030,6 16.224,9 15.750,0 15.676,0

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Beholdning primo 2020 ............................................ 282,8 - - 188,5
 Mio. kr.

Drifts-
bevilling

Statsvirk-
somhed

Anlægs-
bevilling

Reserva-
tions-

bevilling
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Udenrigstjenesten mv.

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

drift af repræsentationerne i udlandet, reservationsbevilling til Institut for Menneskerettigheder,
reservationsbevilling til Dansk Institut for Internationale Studier, ikke-lovbundne tilskud til in-
ternationale formål og institutioner samt udlodninger fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ)
og udbytte fra Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100 og 102) (Driftsbev.)
Udenrigstjenestens drifts- og personalebevillinger bevilges over hovedkonto § 06.11.01.

Udenrigstjenesten, som er opdelt på fire formål: 1. Generel udenrigspolitik (§ 06.11.01.10), 2.
Udviklingssamarbejde (§ 06.11.01.20), 3. Eksport- og investeringsfremme mv. (§ 06.11.01.30)
og 4. Borgerservice (§ 06.11.01.40). Hovedkontoen indeholder ligeledes § 06.11.01.97. Andre
tilskudsfinansierede aktiviteter. Fra 2019 er § 06.11.01.90. Indtægtsdækket virksomhed, Uden-
rigsministeriets Kompetencecenter nedlagt som led i den daværende VLAK-regerings målsætning
om at sikre fair og lige konkurrence til private aktører.

1. Budgetoversigt 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoudgiftsbevilling ................................... 1.511,3 1.771,8 1.850,3 2.015,3 1.824,7 1.701,0 1.561,2
Indtægt ......................................................... 472,5 945,2 377,9 556,6 384,9 383,3 403,4
Udgift ........................................................... 2.149,9 2.535,8 2.228,2 2.571,9 2.209,6 2.084,3 1.964,6
Årets resultat ............................................... -166,0 181,1 -  - - - -
10. Generel udenrigspolitik

Udgift .................................................... 674,7 964,3 696,9 711,0 612,1 532,8 514,1
Indtægt .................................................. 129,2 550,3 73,3 91,0 78,8 77,5 77,1

20. Udviklingssamarbejde
Udgift .................................................... 729,8 728,0 800,3 850,9 850,9 850,9 850,9
Indtægt .................................................. - - - 47,0 47,0 47,0 47,0

30. Eksport- og investeringsfremme
 mv.

Udgift .................................................... 361,1 454,6 415,5 508,5 459,3 442,9 345,4
 Indtægt .................................................. 127,7 137,2 116,5 47,5 87,4 97,4 117,4

40. Borgerservice
Udgift .................................................... 292,0 258,5 217,4 256,4 241,6 222,3 218,3
Indtægt .................................................. 128,6 127,3 90,0 126,0 126,0 126,0 126,0

90. Indtægtsdækket virksomhed,
 Udenrigsministeriets Kompeten-
 cecenter

Udgift .................................................... 8,0 - - - - - -
Indtægt .................................................. 2,9 - - - - - -

97. Andre tilskudsfinansierede akti-
 viteter

Udgift .................................................... 84,2 130,3 98,1 245,1 45,7 35,4 35,9
Indtægt .................................................. 84,2 130,3 98,1 245,1 45,7 35,4 35,9

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

nesten med senere ændringer, i lov nr. 1741 af 27. december 2016 om internationalt udviklings-
samarbejde, akt. 121 af 12. januar 2000 om etableringen af ny enstrenget eksport- og investe-
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ringsfremmende organisation, Danmarks Eksportråd, og lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse
aspekter af Danmarks Eksportråds virke med senere ændringer.

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

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

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

Der er etableret en pensionsordning for medfølgende ægtefæller eller samlevere til udsendte
medarbejdere, der er varigt ansat i Udenrigsministeriet, således at der af nærværende bevilling
kan afholdes udgifter til pensionsordningen. Det er en forudsætning, at de pågældende ægtefæller
eller samlevere under opholdet i udlandet ikke ved selvstændig arbejdsindkomst har mulighed for
at etablere en pensionsordning, og ikke som led i et aktuelt ansættelsesforløb deltager i en ar-
bejdsmarkedspension. Pensionsordningen etableres som en løbende alderspension, som er god-
kendt af Finansministeriet. Udgiften er i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt. Endvidere kan der
af bevillingen afholdes udgifter til en tilskudsordning til uddannelse og jobsøgning for medføl-
gende partnere, som vil være skattepligtige for modtageren.

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

Kontoen er reduceret med 21,5 mio. kr. i 2021, 22,2 mio. kr. i 2022, 22,9 mio. kr. i 2023
og 23,5 mio. kr. i 2024 og frem som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentfor-
brug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

Omprioriteringsbidraget er i 2021 suspenderet for Udenrigsministeriet. På den baggrund er
kontoen forhøjet med 60,3 mio. kr. i 2021.
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4. Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.2.14 Af bevillingen kan der foretages mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr.

pr. debitor i form af udgifter til leje af bus, hotelværelser og køb af
flybilletter og lignende i forbindelse med eksportfremme, ministerdelega-
tioner mv. med henblik på efterfølgende viderefakturering. 

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

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

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

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

BV 2.5.1 Af bevillingen kan der afholdes udgifter vedrørende pensionsordningen for
medfølgende ægtefæller eller samlevere til udsendte medarbejdere, der er
varigt ansat i Udenrigsministeriet. Endvidere kan der af bevillingen afholdes
udgifter til en tilskudsordning til uddannelse og jobsøgning for medfølgende
partnere, som vil være skattepligtige for modtageren.

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

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

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

Yderligere information om Udenrigstjenestens virksomhed kan findes på www.um.dk. For
generel information om udviklingsbistand henvises til § 06.3. Bistand til udviklingslandene samt
www.danida.dk. For yderligere information om The Trade Council (Danmarks Eksportråd) og
organisationens mål og resultater henvises til The Trade Councils hjemmeside:
thetradecouncil.dk.

| 6. Specifikation af udgifter på opgaver 

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

BV 2.10.5 Der er adgang til at foretage interne statslige overførsler fra § 06.37.05.
Delegerede partnerskaber til § 06.11.01. Udenrigstjenesten til finansiering
af administration af tilskudsordningerne, herunder afholdelse af lønudgifter
svarende til op til 7,0 pct. af udbetalingen på afgivne tilsagn i det pågæl-
dende finansår.

Opgaver Mål
Generel udenrigspolitik At fremme Danmarks udenrigspolitiske inte-

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

Udviklingssamarbejde At fremme Danmarks udviklingspolitiske inte-
resser og deltagelse i det internationale udvik-
lingssamarbejde og sikre en effektiv forvalt-
ning, styring og kontrol af udviklingssamar-
bejdet.

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

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

| R| R| B| F| BO1| BO2| BO3
| Mio. kr.| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| Udgift i alt ...................................................| 2141,4| 2466,0| 2162,1| 2326,8| 2163,9| 2048,9| 1928,7

|  0.| Generelle fællesomkostninger ........| 869,8| 1001,6| 851,8| 825,4| 795,4| 745,3| 712,9
|  1.| Generel udenrigspolitik .................| 591,5| 681,2| 579,3| 613,2| 529,0| 494,9| 484,8
|  2.| Udviklingssamarbejde ...................| 233,1| 268,5| 293,3| 329,5| 329,5| 329,5| 329,5
|  3.| Eksport- og investeringsfremme mv.| 313,0| 360,4| 306,5| 382,9| 350,1| 332,0| 256,6
|  4.| Borgerservice .................................| 134,0| 154,3| 131,2| 175,8| 159,9| 147,2| 144,9

http://www.um.dk
http://www.danida.dk
http://www.
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7. Specifikation af indtægter
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægter i alt .............................................. 472,5 945,2 377,9  556,6 384,9 383,3 403,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .................. 2,9 - -  - - - -
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... 84,2 130,3 98,1  245,1 45,7 35,4 35,9
4. Afgifter og gebyrer ................................ 127,9 126,6 89,3  125,3 125,3 125,3 125,3
6. Øvrige indtægter .................................... 257,6 688,2 190,5  186,2 213,9 222,6 242,2
Bemærkninger: Indtægter fra andre tilskudsfinansierede aktiviteter på 245,1 mio. kr. vedrører eksternt finansierede EU-
programmer mv. opført på underkonto 97.

Indtægter fra afgifter og gebyrer på 125,3 mio. kr. vedrører indtægter i forbindelse med udstedelse af pas, visa og
andre borgerservicerelaterede ydelser.

Øvrige indtægter udgør i alt 186,2 mio. kr. i 2021. Heraf vedrører 47,5 mio. kr. indtægter fra betalingsopgaver på
eksport- og investeringsfremmeområdet som udføres for virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre of-
fentlige institutioner mv. i overensstemmelse med ministeriets betalingsbekendtgørelse. 61,5 mio. kr. vedrører overførsler,
der dækker udgifter forbundet med udsendte specialattachéer fra andre ministerier til udenrigsrepræsentationerne (eks-
klusiv lønninger og udetillæg), jf. tabellen nedenfor. 0,7 mio. kr. vedrører overførsel fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen
for International Rekruttering og Integration vedrørende biometri på opholdskort og langtidsvisum. 0,4 mio. kr. vedrører
overførsel fra Forsvarsministeriet til dækning af udgifter vedrørende NATO-repræsentationen i Bruxelles. 47,0 mio. kr.
vedrører intern statslig overførsel fra § 06.32.04. Personelbistand til finansiering af rådgivende enheder, der understøtter
forberedelsen og implementering af tematiske programmer mv. under udviklingsbistanden samt visse udgifter der relaterer
sig direkte til forvaltning af udviklingsbistanden. 11,1 mio. kr. vedrører interne statslige overførselsindtægter fra §
06.37.05. Delegerede partnerskaber til finansiering af administration af tilskudsordningerne. Endelig opretholdes en række
øvrige indtægter vedrørende administration af andre donorers bistandsprogrammer, indtægter vedrørende centraladmini-
strationens anvendelse af Eigtveds Pakhus, salg af visse mindre ydelser til medarbejdere, refusion for udsendte special-
attachéer, der ikke kommer fra ministerier, samt andre refusionsprægede indtægter mv.

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter vedrørende andre ministeriers specialattacheer:

8. Personale
 R R B F BO1 BO2 BO3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personale i alt (årsværk) ............................ 2.405 1.202 2.749  2.769 2.681 2.601 2.534
Lønninger i alt (mio. kr.) .......................... 671,0 739,5 805,1  867,8 799,5 749,9 710,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) .... 12,3 7,6 5,6  5,6 3,2 3,2 3,2
Lønsumsloft (mio. kr.) ............................... 658,7 731,9 799,5  862,2 796,3 746,7 707,2

| Bemærkninger: Personale i alt er inkl. Udenrigsministeriets lokalt ansatte medarbejdere på repræsentationerne, der udgør
| ca. 1.415 årsværk . Lønninger og lønsumsloft er ekskl. løn til lokalt ansatte.

Bevillingsoverførsel 2021
i mio. kr.

Antal forventede udsendte
specialattacheer 2021

Finansministeriet .................................................................. 4,6 4,0
Erhvervsministeriet .............................................................. 3,3 3,0
Skatteministeriet ................................................................... 1,4 1,0
Justitsministeriet ................................................................... 3,5 3,0
Forsvarsministeriet ............................................................... 25,5 17
Børne- og Socialministeriet ................................................. 1,1 1,0
Sundheds- og Ældreministeriet............................................ 1,1 1,0
Beskæftigelsesministeriet ..................................................... 1,2 1,0
Kulturministeriet .................................................................. 0,0 0,5
Undervisningsministeriet 1,6 0,5
Uddannelses- og Forskningsministeriet............................... 2,1 2,0
Miljø- og Fødevareministeriet ............................................. 6,1 5,0
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ......................... 1,1 1,0
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet........................... 7,8 6,0
Udlændinge- og Integrationsministeriet................................ 1,1 1,0

I alt ....................................................................................... 61,5 47,0
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9. Finansieringsoversigt
R R B F BO1 BO2 BO3

Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Reguleret egenkapital ................................. - - 32,8 - - - -
Opskrivninger .............................................. - - 27,5 - - - -
Overført overskud ....................................... - - 282,8 - - - -
Egenkapital i alt .......................................... - - 343,1 - - - -

Langfristet gæld primo ............................... 1.600,7 1.673,7 1.658,5 1.644,8 1.607,3 1.569,8 1.532,3
+ anskaffelser .............................................. 70,5 215,4 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4
+ igangværende udviklingsprojekter .......... 87,7 -133,3 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
- afhændelse af aktiver ............................... 30,1 55,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
- afskrivninger ............................................. 55,2 58,9 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5
Samlet gæld ultimo ..................................... 1.673,7 1.641,0 1.621,0 1.607,3 1.569,8 1.532,3 1.494,8

Låneramme .................................................. - - 2.527,6 2.527,9 2.527,9 2.527,9 2.527,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .............................. - - 64,1 63,6 62,1 60,6 59,1

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

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

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

På finansloven for 2018, blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en indsats mod
forfølgelser af religiøse minoriteter.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. årligt i 2019-2021 til styrkelse
af Danmarks internationale engagement på cyber- og informationssikkerhedsområdet, jf. den da-
værende VLAK-regerings nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

På finansloven for 2019, blev kontoen forhøjet med 35,0 mio. kr. i 2019, 25,0 mio. kr. i 2020
samt 20,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til en styrkelse af Udenrigsministeriets IT- og cybersikkerhed.

Kontoen er fra 2021 og frem forhøjet med 2,4 mio. kr. årligt til variggørelse af finansiering
af en udsendelsesambassadør med særligt ansvar for at understøtte udsendelsesområdet. Ordnin-
gen blev første gang indbudgetteret på finansloven for 2017.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2021
| og frem til finansiering af tilskud til Inuit Circumpolar Councils interessevaretagelse i interna-
| tional sammenhæng. Tilskuddet afholdes over § 06.11.15.20. Tilskud til internationale institutio-
| ner.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 30,0 mio. kr. i 2021 til et
| nationalt kommunikationscenter og -partnerskab til koordinering og planlægning af regeringens
| og myndighedernes kommunikation om og under COVID-19-pandemien.
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20. Udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet lancerede i 2017 en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi og har,

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

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

Kontoen er fra 2020 forhøjet med 65 mio. kr. årligt til at understøtte en synlig og effektiv
gennemførelse af regeringens udviklingspolitiske prioriteter samt til en styrket kvalitetskontrol
og økonomisk tilsyn med udviklingsbistanden.

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

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

fremmeindsats via The Trade Council, der er en del af Udenrigsministeriet på lige fod med mi-
nisteriets øvrige hovedområder. The Trade Councils overordnede mål er at bidrage til vækst og
beskæftigelse i Danmark.

På kontoen afholdes udgifter til at understøtte danske virksomheder til at opnå mereksport
og øget internationalisering samt bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark.
Dette er bl.a. forankret på handelskontorerne, hvoraf en del af kontorerne har status som gene-
ralkonsulater. Kontorerne er placeret kommercielle steder globalt. Handelskontorerne oprettes og
nedlægges på grundlag af markedspotentiale, efterspørgsel i dansk erhvervsliv og omkostnings-
effektivitet. Der kan ligeledes afholdes udgifter til etablering af inkubatorfacilitet samt planlæg-
ning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til drift af en række innovationscentre. Udgifterne
afholdes som udlæg og opkræves ultimo året af Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor
bevillingen til innovationscentrene er afsat.

The Trade Councils arbejdsområde dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over
handelspolitik til kommercielt myndighedssamarbejde. Endvidere administrerer The Trade
Council en række tilskudsprogrammer, der støtter danske virksomheder i deres internationalise-
ring, herunder eksportstart, markedsekspansion og videnhjemtagning. The Trade Council leverer
en række generelle gratisydelser og udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse
med ministeriets betalingsbekendtgørelse.

På kontoen afholdes endvidere udgifter til Invest in Denmark, der er Danmarks nationale
investeringsfremmeorganisation. Invest in Denmark står for den overordnede nationale koordi-
nering og for markedsføring af danske spidskompetencer og opsøgende indsatser overfor poten-
tielle udenlandske investorer.
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På finansloven for 2016 blev der afsat 40 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til en styrket indsats
for at fremme dansk eksport samt tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder til Dan-
mark. Bevillingen er i 2018 videreført for perioden 2018-2021. Heraf er der afsat 13,6 mio. kr.
årligt under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 13,2 mio. kr. årligt på hhv. under-
konto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 til styrket
rådgivning om e-handel og e-eksport, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk
Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst af februar 2018. Heraf
anvendes 1,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats for at tiltrække udenlandske investeringer inden
for digitale vækstområder.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2019 og 4,3 mio. kr. årligt
i 2020-2021 til styrkelse af sundhedsfaglig ekspertise på eftertragtede markeder samt styrkelse
af indsatsen for tiltrækning af videnstunge life science investeringer til Danmark, jf. Aftale mel-
lem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer i
vækstplanen for life science af april 2018.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 9,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til
finansiering af den regionale investeringsfremmeindsats i Vestdanmark, jf. Aftale mellem den
daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af
maj 2018.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i 2019-2024 til finan-
siering af energirådgivere, jf. Energiaftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
af juni 2018. I denne henseende er der afsat midler til udvidelse og forlængelse af eksportord-
ningen på energiområdet, hvoraf 5,6 mio. kr. årligt er overført fra Energi-, Forsynings- og Kli-
maministeriet til finansiering af energirådgivere.

Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. årligt i 2021-2022 til finansiering
af vækstboostere på udvalgte repræsentationer som led i vækstplan for kreative erhverv.

Kontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til understøttelse af gastrodiplomati
("Gastro 2025") i forbindelse med officielle erhvervsfremstød og specifikke arrangementer på de
danske repræsentationer.

På finansloven for 2020 blev kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021
og 0,3 mio. kr. i 2022 til styrket markedsførings- og investeringsfremmeindsats overfor uden-
landske ingrediensvirksomheder vedrørende investeringsmuligheder i Danmark, jf. Regerings-
strategi for Ingrediensbranchen. Indsatsen vil rumme rundbordsarrangementer på udvalgte mar-
keder, øget digital markedsføring o.l. af maj 2019.

Kontoen er forhøjet med 90,3 mio. kr. i 2021 til styrkelse af danske eksportvirksomheder og
fastholdelse af danske arbejdspladser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
Liberal Alliance og Alternativet om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i for-
bindelse med gradvis genåbning af Danmark, af april 2020. Heraf går 14,4 mio. kr. til en Eksport-
og Jobskabelsestaskforce, som skal hjælpe dansk erhvervsliv bedst muligt gennem COVID-19-
krisen.

Kontoen er forhøjet med 7,5 mio. kr. til en yderligere styrkelse af Eksport- og Jobskabel-
ses-taskforcen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Alternativet om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af juni
2020.

Kontoen er forhøjet med 3,9 mio. kr. i 2021 som led i styrkelse af det grønne diplomati, jf.
Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
om finansloven for 2020 af december 2019. Midlerne er overført fra § 29. Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet til finansiering af energirådgivere.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 0,4 mio. kr. årligt i perioden
| 2021-2024 til finansiering af bidrag til det offentligt-private fødevarepartnerskab Food Nation.
| Bidraget afholdes via § 24.32.20. Markedsføring af fødevareklyngen.
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| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med samlet 60,0 mio. kr. i 2021,
| 117,6 mio. kr. i 2022 og 107,6 mio. kr. i 2023 til eksportfremme og rådgivning samt styrket
| myndighedssamarbejde, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udbetaling af resterende
| to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker af de-
| cember 2020. Heraf går 60,0 mio. kr. i 2021, 69,8 mio. kr. i 2022 og 69,8 mio. kr. i 2023 til nye
| initiativer. Herudover afsættes 30,0 mio. kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. i 2023 til gradvis udfasning
| af reducerede timetakster på betalingsbelagte ydelser fra The Trade Council. Endvidere går 13,6
| mio. kr. i 2022 og 13,6 mio. kr. i 2023 til at fastholde igangværende indsatser for eksport- og
| investeringsfremmeindsatsen. Midlerne afsættes med henblik på at videreføre bevilling på 40 mio.
| kr. årligt som blev afsat i 2016, hvoraf 13,6 mio. kr. er afsat under § 06.11.01. Udenrigstjenesten,
| mens der er afsat 26,4 mio. kr. på hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksport-
| fremmetilskud. Herudover forlænges eksportordningen for energi i regi af Klima-, Energi- og
| Forsyningsministeriet med 10 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, hvoraf 4,2 mio. kr. er indbudgetteret
| på denne konto i hhv. 2022 og 2023.

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

bistand til nødstedte borgere i udlandet, f.eks. i tilfælde af sygdom, fængsling, tyveri og røveri,
og bistand til borgere i udlandet berørt af kriser og katastrofer, 2) udstedelse og forlængelse af
pas og anden rejsedokumentation, der i 2019 omfattede ca. 22.000 pasudstedelser.

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

Udenrigsministeriet varetager endvidere sagsbehandling og administration af udlændinges
ansøgninger om visum og opholds- og arbejdstilladelser. Der blev i 2019 indgivet ca. 164.000
ansøgninger om visum og ca. 22.000 ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse. Visumarbej-
det er primært reguleret gennem Danmarks deltagelse i Schengen-samarbejdet. Udenrigsministe-
riet udsteder tillige visa under Red Carpet-programmet for forretningsfolk, som betyder mindre
dokumentation, kortere sagsbehandlingstid og udstedelse af visum med længere gyldighed, til
gavn for bl.a. dansk erhvervsliv. Udenrigsministeriet bistår endvidere udlændingemyndighederne
med at indhente nærmere oplysninger til brug for behandlingen af udlændingesager i medfør af
§ 46 b i LBK nr. 239 af 10. marts 2019 (Udlændingeloven), herunder på udsendelsesområdet samt
i forbindelse med optag på den offentlige sanktionsliste og opmærksomhedslisten over uden-
landske religiøse forkyndere m.fl. Fra 2018 har Udenrigsministeriet bistået Udlændingestyrelsen,
Nationalt ID-Center og Styrelsen for Internationalt Rekruttering og Integration med at gennemføre
besøg ved de danske repræsentationer mhp. styrket kontrol med indrejse og opholdsgrundlag.
Endelig legaliserer Udenrigsministeriet årligt ca. 60.000 danske dokumenter for borgere og virk-
somheder, der skal benytte dokumenterne i udlandet, ligesom Udenrigsministeriet siden 2019 har
været Danmarks centrale myndighed for Legaliseringsforordningen (EU Forordning 2016/1191).

På kontoen oppebæres de indtægter, der med hjemmel i lov nr. 150 af 13. april 1983 § 14
om udenrigstjenesten med efterfølgende ændringer opkræves, som gebyr i forbindelse med ud-
stedelse af pas og visa samt andre borgerservicerelaterede tjenesteydelser. De honorære konsulater
har adgang til at beholde dele af gebyrindtægterne fra borgerservicerelaterede tjenesteydelser.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. fra
2020 til øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Fol-
keparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge
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og nedbryde parallelsamfund og Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte
boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018, er der afsat 1,3 mio. kr. i 2019, 1,2 mio.
kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. årligt i 2021-2022 til etablering af en koordinationsenhed for ufrivillige
udlandsophold.

På finansloven for 2019 blev kontoen forhøjet med 15,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 10,0
mio. kr. årligt i 2021-2022 med henblik på at samle visumsagsbehandlingen på færre repræsen-
tationer, der alle ledes af udsendte medarbejdere, således at sagsbehandlingen har højere kvalitet
og robusthed, hvorved indrejsekontrollen styrkes, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-rege-
ring og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018.

Kontoen er opjusteret med 35,0 mio. kr. på både udgifts- og indtægtssiden fra 2021 og frem
som følge af rebudgettering på baggrund af regnskabstal i årene 2017 til 2019.

Kontoen er forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til håndtering af den langsigtede
opgaveforøgelse i lyset af COVID-19-krisen, herunder arbejdet med rejsevejledninger.

90. Indtægtsdækket virksomhed, Udenrigsministeriets Kompetencecenter
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

erede projekter og programmer inden for udenrigspolitik og udviklingsbistand. Inden for bevil-
lingen varetager Udenrigsministeriet på vegne af en række lande det overordnede ansvar for
multidonorprogrammer, herunder ansvaret for et multidonorfinansieret nærområdeprogram for
syriske flygtninge i Libanon, Jordan og Irak (nuværende programperiode: 2018-2022) samt et
anti-korruptionsprogram i EU-regi i Ukraine (nuværende programperiode: 2020-2025). Endeligt
varetages der på innovationscentrene en række programmer og projekter, herunder programmer
for danske studerende og forskere finansieret af almennyttige fonde og organisationer.



26 § 06.11.06.

06.11.06. Renteindtægt af diverse tilgodehavender

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... 8,9 18,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
10. Renteindtægt af diverse tilgode-
 havender

Indtægt ................................................ 8,9 18,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25. Finansielle indtægter .................... 8,9 18,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

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

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

Renteindtægterne - der fortsat henhører under statens indtægtsbudget - hidrører fra diverse
renteindtægter fra udbetalte tilskud under ulandsrammen samt forrentning af øvrige likvide be-
holdninger.

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

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

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

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

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

Institut for Menneskerettigheder afgiver årligt en beretning til Folketinget om institutionens
virksomhed og udviklingen i menneskerettighedssituationen i Danmark. Beretningen offentlig-
gøres af institutionen.
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Instituttet bidrager som national menneskerettighedsinstitution også til at gennemføre men-
neskerettigheder i udlandet, herunder ved at gennemføre udviklingsprojektaktiviteter på grundlag
af separat bevilling fra Udenrigsministeriet under § 06.32.08.90. Institut for Menneskerettigheder.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 38,9 48,3 39,0 42,3 40,2 39,6 38,8
10. Institut for Menneskerettigheder

- Danmarks Nationale Menne-
 skerettighedsinstitution

Udgift ................................................... 38,9 48,3 39,0 42,3 40,2 39,6 38,8
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 38,9 48,3 39,0 42,3 40,2 39,6 38,8

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

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

kr. årligt fra 2012, jf. Aftale mellem daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om
udmøntning af satspuljen for 2011 af november 2010. Midlerne blev afsat til at styrke instituttets
opgave med at indsamle og formidle viden om handicapområdet, herunder at gennemgå eksiste-
rende og foreslået lovgivning og regulering samt beslutningsforslag og andre forslag med henblik
på at vurdere, om de lever op til forpligtelserne i FN's handicapkonvention.

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

På finansloven for 2012 blev kontoen forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt fra 2012 og frem som
følge af Aftale mellem daværende SRSF-regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af
november 2011. Midlerne blev afsat med henblik på at fremme det generelle arbejde med men-
neskerettighederne.

På finansloven for 2015 blev kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt med henblik på, at
instituttet kan tage sager op på ligebehandlingsområdet af egen drift.

Omprioriteringsbidraget er i 2021 suspenderet for Institut for Menneskerettigheder. På den
baggrund er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2021.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2021-2024
| med henblik på at styrke og fastholde kendskabet til menneskerettigheder i Grønland.

06.11.14. Dansk Institut for Internationale Studier (tekstanm. 101) (Reservations-
bev.)

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

DIIS er etableret med det formål at styrke uafhængig forsknings-, analyse-, udrednings- og
informationsvirksomhed i Danmark om internationale forhold, inden for det brede udenrigs-,

http://www.menneskeret.dk
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sikkerheds- og udviklingspolitiske område. DIIS' informationsopgaver løses bl.a. gennem opret-
holdelse af tidssvarende offentlige biblioteks- og dokumentationsfaciliteter.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 25,0 32,5 25,1 25,3 23,8 23,4 21,7
10. Dansk Institut for Internationale
 Studier

Udgift ................................................... 25,0 32,5 25,1 25,3 23,8 23,4 21,7
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 0,9 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 25,0 31,6 25,1 25,3 23,8 23,4 21,7

10. Dansk Institut for Internationale Studier
Der indgår under kontoen årligt ca. 24 mio. kr., som vedrører ulandsforskning under DIIS'

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

På finansloven for 2020 blev kontoen forhøjet med 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2023, jf. Aftale
mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om
finansloven for 2020 af december 2019.

Omprioriteringsbidraget er i 2021 suspenderet for DIIS. På den baggrund er kontoen forhøjet
med 1,0 mio. kr. i 2021.

06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-
anm. 14 og 101) (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 32,8 28,8 35,3 32,9 31,0 19,1 19,1
10. Tilskud til oplysningsarbejde
 mv.

Udgift ................................................... 5,9 6,2 7,7 5,3 5,3 4,7 4,7
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,9 6,2 7,7 5,3 5,3 4,7 4,7

20. Tilskud til internationale institu-
 tioner

Udgift ................................................... 10,1 11,2 14,2 14,2 12,3 12,3 12,3
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 7,1 8,2 1,1 9,2 9,3 9,2 9,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 3,0 13,1 5,0 3,0 3,1 3,1

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

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

http://www.diis.dk
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40. Freds- og Stabiliseringsfonden
 (ikke udviklingsbistand)

Udgift ................................................... 11,0 10,5 11,3 11,3 11,3 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

  investeringstilskud ......................... 11,0 10,5 11,3 11,3 11,3 - -

50. Udredning vedrørende Dan-
marks militære indsats i Kosovo,
Afghanistan og Irak
Udgift ................................................... 3,7 -1,3 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,7 -1,3 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 30,5
I alt .................................................................................................................................. 30,5

10. Tilskud til oplysningsarbejde mv.

| Forventet udmøntning

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

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

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

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

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

| 1.000 kr.| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| Den Danske Europabevægelse ..............| 540| 540| 540| 540| 540| 540| 540
| Den Danske Helsingfors-komité ...........| 360| 360| 360| 360| 360| 360| 360
| Atlantsammenslutningen .......................| 790| 790| 790| 790| 790| 790| 790
| Udenrigspolitisk Selskab ........................| 630| 630| 630| 630| 630| 630| 630
| Foreningen Norden ................................| 1.620| 1.620| 1.620| 1.620| 1.620| 1.620| 1.620
| DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur .| 800| 800| 800| 800| 800| 800| 800
| Verdens Bedste Nyheder .......................| 1.200| 0| 0| 0| 0| 0| 0
| Danmark for Målene .............................| 0| 1.500| 3.000| 0| 0| 0| 0
| Demokrati i Europa ............................... | 0| 0| 0| 300| 300| 0| 0
| Tænketanken Europa .............................| 0| 0| 0| 300| 300| 0| 0

| I alt ........................................................| 5.940| 6.240| 7.740| 5.340| 5.340| 4.740| 4.740
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Der ydes et tilskud på 0,8 mio. kr. årligt til DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur til brug
for finansiering af lægefaglig bistand til Folketingets Ombudsmand i udøvelsen af funktionen som
National Forebyggende Mekanisme under OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against
Torture). Instituttet er en selvejende institution, som hovedsageligt finansieres af tilskud fra
Udenrigsministeriet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med samlet 0,6 mio. kr. årligt i
| 2021 og 2022 til at styrke hhv. det landsdækkende oplysningsforbund Demokrati i Europa (DEO)
| og Tænketanken Europas med 0,3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til arbejdet med at fremme debat
| og oplysning om Den Europæiske Union, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, So-
| cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020.
| Bidraget skal understøtte DEO's og Tænketanken Europas arbejde for at engagere folk i EU-
| spørgsmål og demokratisk debat. Midlerne øremærkes debatskabende virksomhed.

20. Tilskud til internationale institutioner

| Forventet udmøntning

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

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

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

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

| 1.000 kr.| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| Europakollegiet i Brügge og Warszawa| 359| 359| 350| 600| 600| 600| 600
| Det Internationale Institut for Menneske-
| rettigheder i Strasbourg .........................| 30| 30| 30| 30| 30| 30| 30

| Folkeretsakademiet i Haag ....................| 14| 0| 14| 14| 14| 14| 14
| Undersøgelseskommission til Beskyttelse
| af Krigsofre (IHFFC) ............................| 14| 13| 16| 16| 16| 16| 16

| FN's konvention om særligt skadevolden-
| de konventionelle våben (CCW) ..........| 52| 56| 71| 65| 65| 65| 65

| International Holocaust Remembrance
| Alliance ...................................................| 258| 253| 300| 300| 300| 300| 300

| Det Europæiske Miljøagentur (ejendoms-
| skatter) .....................................................| 2.774| 2.815| 2.800| 2.820| 2.820| 2.820| 2.820
| Nordisk Råd m.fl. (ejendomsskatter) .....| 1.230| 1.221| 1.230| 1.230| 1.230| 1.230| 1.230
| Den Russiske Ambassade (ejendomsskat-
| ter) ..........................................................| 730| 730| 900| 900| 900| 900| 900

| Konventionen om Klyngeammunition
| (CCM) .....................................................| 36| 39| 100| 45| 45| 45| 45
| Indigenous Peoples Secretariat .............| 1.553| 835| 1.179| 1.179| 1.179| 1.179| 1.179
| Arktisk Råd ............................................| 0| 666| 992| 950| 950| 950| 950
| FN-forbundet i Danmark .......................| 2.000| 2.000| 2.000| 2.000| 2.000| 2.000| 2.000
| Verdens Bedste Nyheder .......................| 0| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000
| Diaspora Danmark .................................| 0| 0| 2.000| 2.000| 0| 0| 0
| Inuit Circumpolar Council ....................| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000| 1.000
| Øvrige bidrag .........................................| 47| 195| 250| 100| 200| 200| 200

| I alt ........................................................| 10.095| 11.213| 14.232| 14.249| 12.349| 12.349| 12.349
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Tilskuddet vedrørende FN's konvention om særligt skadevoldende konventionelle våben
(CCW) ydes i medfør af, at Danmark d. 23. april 1997 tiltrådte den ændrede protokol II (artikel
13,5) til konventionen om særligt skadevoldende konventionelle våben (CCW).

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

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

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

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

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

Der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. fra 2019 til Verdens Bedste Nyheder til brug for formid-
lingsaktiviteter vedrørende FN's verdensmål.

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

På finansloven for 2019, blev kontoen er nedskrevet med 1,9 mio. kr. årligt i 2019-2021 samt
1,8 mio. kr. i 2022 til finansiering af handlingsplanen for fremme af danskere i EU.

På finansloven for 2020, blev kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til
foreningen Diaspora Danmark, der skal styrke det strategisk samarbejde med den danske diaspora.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2021 og
| frem til Inuit Circumpolar Councils interessevaretagelse i international sammenhæng.

30. Internationale presseindsatser og markedsføring af Danmark
Der ydes et årligt tilskud til Det Internationale Pressecenter i Danmark (IPC), hvis formål er

at fremme en fri og velinformeret nyhedsformidling om Danmark og danske forhold til uden-
landske medier. Dette sker bl.a. ved at tilbyde besøgende og fastboende medarbejdere fra uden-
landske medier brugen af lokaler med tidssvarende tekniske faciliteter og professionel bistand til
løsning af deres journalistiske opgaver i Danmark. Desuden forestår IPC pressearrangementer i
forbindelse med officielle arrangementer i Danmark samt bistår ved tilrettelæggelse af journa-
listbesøg fra udlandet.
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40. Freds- og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand)
Kontoen indgår i Freds- og Stabiliseringsfonden, som indeholder multilaterale og bilaterale

indsatser, der understøtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning, og kapacitetsopbyg-
ningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling. Bevillingen vedrører ikke udvik-
lingsbistand. Ud over den afsatte bevilling på nærværende konto til Freds- og Stabiliseringsfonden
indgår der årligt midler fra § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden (udviklingsbistand) samt
midler fra § 12.23.01.50. Freds- og Stabiliseringsfonden. Med henblik på at sikre en koordineret
anvendelse af bevillingen er der etableret en tværministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse
af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den kon-
krete anvendelse af midlerne bliver besluttet.

Der er særligt fokus på Afghanistan, Afrikas Horn, Sahel-regionen samt regionen i og om-
kring Syrien og Irak såvel som Nordafrika. Endvidere støttes tematiske prioriteter, så som imø-
degåelse af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af organiserede transnationale kriminelle net-
værk.

Over kontoen afholdes endvidere udgifter til, at Danmark 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 har til formål at facilitere euro-
pæiske virksomheders samhandel med Iran inden for humanitær handel - og dermed understøtte
atomaftalen.

Der er i 2018-2022 afsat 11,1 mio. kr. årligt (2018-pl) til Freds- og Stabiliseringsfonden
(ikke-udviklingsbistand).

50. Udredning vedrørende Danmarks militære indsats i Kosovo, Afghanistan og Irak
Over kontoen har der været afholdt udgifter til udredning af baggrunden for de politiske be-

slutninger om Danmarks militære deltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan samt til at sikre en
retvisende beskrivelse og læring for eftertiden, jf. Aftale mellem daværende V-regering, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Det Konservative Folkeparti om en uvildig udredning
af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Af-
ghanistan af maj 2016.

| 06.11.18. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 36,3 46,3 61,5 77,2
10. Danmarks bidrag til Den Euro-
 pæiske Fredsfacilitet

Udgift ................................................... - - - 36,3 46,3 61,5 77,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 36,3 46,3 61,5 77,2

| 4. Særlige bevillingsbestemmelser:
| Regel der fraviges
| eller suppleres| Beskrivelse

| BV 2.2.1| Der er adgang til at optage mer- eller mindreudgifter vedrørende Danmarks
| bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet på forslag til lov om tillægsbevil-
| ling.
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| 10. Danmarks bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 36,3 mio. kr. i 2021, 46,3 mio.
| kr. i 2022, 61,5 mio. kr. i 2023 og 77,2 mio. kr. i 2024 til afholdelse af Danmarks bidrag til Den
| Europæiske Fredsfacilitet (EPF). Med EU's næste flerårige finansielle ramme (MFF) etableres en
| Europæisk Fredsfacilitet på samlet 5,0 mia. euro svarende til ca. 37,2 mia. kr. i alt i perioden
| 2021-2027. EPF'en har til formål er at styrke EU's evne til at fremme fred, forebygge konflikter
| og styrke international sikkerhed ved at samtænke og finansiere indsatser inden for tre søjler: 1)
| fællesomkostninger ifm. EU's militære operationer og missioner, 2) støtte til partneres militære
| fredsstøttende operationer samt 3) kapacitetsopbygning af militære aktører i tredjelande.
| Danmarks bidrag til finansieringen af den europæiske fredsfacilitet i 2021 er foreløbigt be-
| regnet til ca. 36,3 mio. kr. Det endelige danske bidrag i 2021 vil afhænge af en række faktorer,
| herunder det endelige budget for 2021, ændringer i BNI-skøn mv.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... 85,0 50,0 40,0 25,0 65,0 90,0 50,0
10. Udlodninger fra IØ
 Indtægt ................................................ 35,0 - 40,0 25,0 15,0 40,0 -

34. Øvrige overførselsindtægter .......... 35,0 - 40,0 25,0 15,0 40,0 -

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

10. Udlodninger fra IØ
Den daværende VK-regering besluttede i 2005, at Investeringsfonden for Østlandenes (IØ)

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

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om genopret-
ning af dansk økonomi af maj 2010 blev afviklingen af IØ fremrykket, således at fondens nyin-
vesteringer (i alt 75 mio. kr. i 2010) ophørte med udgangen af 2010. Med fremrykningen for-
ventes IØ at kunne udlodde i alt 1.565 mio. kr. i perioden 2011-2023. Det forventes, at de sidste
projektinvesteringer i IØ afvikles i løbet af 2023, og at fonden kan nedlukkes ultimo 2023.

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

for Udviklingslande (IFU), som forventes at indebære et årligt udbytte på 50,0 mio. kr., idet ud-
byttet dog højst kan udgøre 50 pct. af det årlige overskud i det forrige regnskabsår. I 2021 er der
på baggrund af IFU's resultat for 2019 fastsat et udbytte på 13,0 mio. kr. Endvidere er det be-
sluttet, at IFU i 2021 ikke skal betale udbytte på 13 mio. kr. til staten. Udbyttet skal blive i IFU
til brug for COVID-19-respons på konsekvenser i udviklingslande.

Der forventes et udbytteniveau i budgetoverslagsårene på 50,0 mio. kr., hvilket ligger til
grund for budgetteringen i 2022-2024. Det bemærkes, at det jf. Statens Ejerskabspolitik er IFU's
bestyrelse der årligt indstiller udbytte til udenrigsministeren, som den ansvarlige minister, og om
nødvendigt anbefalinger om forretningsstrategi mv.

Jf. OECDs udviklingskomités (DAC) regler for rapportering af privatsektorinstrumenter ind-
går udbyttet fra IFU i opgørelsen over udviklingsbistand som negativ udviklingsbistand.
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| 06.11.22. Risikopræmie vedr. statsgarantier og genudlån

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 4,8 13,7 20,1 20,1 20,1
10. Risikopræmie vedr. adgang til

statens genudlån for IFU
Udgift ................................................... - - 4,8 9,6 16,0 16,0 16,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - 4,8 9,6 16,0 16,0 16,0

11. Risikopræmie vedr. statsgaranti
 til IBRD

Udgift ................................................... - - - 4,1 4,1 4,1 4,1
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 4,1 4,1 4,1 4,1

| 10. Risikopræmie vedr. adgang til statens genudlån for IFU
| På finansloven for 2020 blev kontoen oprettet med 4,8 mio. kr. i 2020, 9,6 mio. kr. i 2021,
| 16,0 mio. kr. i 2022 og 16,0 mio. kr. i 2023 og frem til finansiering af den statslige andel af ri-
| sikopræmien vedrørende etablering af statsgaranteret låneramme til Investeringsfonden for Ud-
| viklingslande (IFU) som led i initiativet om Danmarks Grønne Fremtidsfond, jf. Aftale mellem
| regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven
| for 2020 af december 2019. Det er sidenhen vurderet mere hensigtsmæssigt, at IFU tilvejebringer
| kapitalgrundlaget via statens genudlån fremfor ved en statsgaranteret låneramme. Med akt. 315
| af 24. september 2020 fik IFU adgang til genudlån fra staten ved optagelse af en ny tekstan-
| mærkning på § 40.21.06. Genudlån til Danmarks Grønne Fremtidsfond.

| ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 9,6 mio. kr. i 2021, 16,0 mio. kr. i
| 2022 og 16,0 mio. kr. i 2023 og 2024 til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og
| garantier til finansiering af den statslige andel af risikopræmie vedr. adgang til genudlån fra
| staten for IFU.

11. Risikopræmie vedr. statsgaranti til IBRD
Kontoen er oprettet med 4,1 mio. kr. årligt til afdækning af de statsfinansielle risici ved ga-

rantiforpligtelse i forbindelse med kapitaludvidelse i Den Internationale Bank for Genopbygning
og Udvikling (IBRD). Kapitaludvidelsen indebærer bl.a. en garantiforpligtelse på ca. 2,4 mia. kr.
som stilles til rådighed for IBRD. Der er hjemmel til garantiforpligtigelsen via tekstanmærkning
nr. 15. ad § 06.37.01.10. Verdensbanken (IBRD).

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 4,1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem
til § 37.64.01. Kreditrisici i forbindelse med lån og garantier til afdækning af de statsfinan-
sielle risici ved garantiforpligtigelse i forbindelse med kapitaludvidelse i IBRD.
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06.11.37. Afdrag på statslån

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... - 81,5 70,3 50,6 46,5 46,8 46,0
10. Afdrag på statslån til udviklings-
 lande

Indtægt ................................................ - 81,5 70,3 50,6 46,5 46,8 46,0
55. Statslige udlån, afgang .................. - 81,5 70,3 50,6 46,5 46,8 46,0

10. Afdrag på statslån til udviklingslande
Kontoen blev oprettet på finansloven for 2019 som følge af, at indtægten fra afdrag på

statslån til udviklingslande er overført fra § 06.32.07.15. Afdrag på statslån til udviklingslande
grundet ændrede OECD/DAC regler for opgørelse af indtægter fra lån som udviklingsbistand.

06.11.79. Reserver og budgetregulering

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - -16,1 - - - -
50. Negativ budgetregulering vedr.

køb af konsulentydelser
Udgift ................................................... - - -16,1 - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - -16,1 - - - -

50. Negativ budgetregulering vedr. køb af konsulentydelser
På finansloven for 2020 blev kontoen oprettet med en negativ budgetregulering på 16,1 mio.

kr. i 2020, 39,6 mio. kr. i 2021, 40,8 mio. kr. i 2022 og 42,1 mio. kr. i 2023 som Udenrigsmi-
nisteriets andel af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af de-
cember 2019.

Kontoen er nedjusteret med 18,1 mio. kr. i 2021, 18,6 mio. kr. i 2022, 19,2 mio. kr. i 2023
og 19,8 mio. kr. i 2024 som følge af konsolidering af beregningsgrundlag. Endvidere er budge-
treguleringen i 2021 og frem udmøntet på § 06.11.01. Udenrigstjenesten.
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Internationale organisationer

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

06.21. Nordiske formål
Under aktivitetsområdet afholdes Danmarks bidrag til Nordisk Ministerråds budget.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 118,1 125,4 146,0 145,9 145,9 145,9 145,9
10. Nordisk Ministerråd

Udgift ................................................... 118,1 125,4 146,0 145,9 145,9 145,9 145,9
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 118,1 125,4 146,0 145,9 145,9 145,9 145,9

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

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

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

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

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

06.22.01. Fredsbevarende operationer under de Forenede Nationer (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 249,1 244,4 249,8 249,6 249,6 249,6 249,6
10. FN's fredsbevarende operationer

Udgift ................................................... 249,1 244,4 249,8 249,6 249,6 249,6 249,6
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 249,1 244,4 249,8 249,6 249,6 249,6 249,6

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

til de fredsbevarende operationer og konventioner under FN. En andel på 15 pct. af bidraget til
nogle missioner medregnes som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC's regler.

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

Udgifter afholdt under § 06.22.01.10. FN's fredsbevarende operationer

Bemærkninger: En del af udgifterne til FN's fredsbevarende operationer medregnes i Danmarks samlede udviklingsbistand
som indrapporteret til OECD/DAC. Det er endnu ikke muligt endeligt at budgettere bidragene til de enkelte operationer
i 2020 og 2021 .

06.22.03. Øvrige organisationer (Lovbunden)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 226,3 261,8 268,3 266,2 267,2 267,2 267,2
10. Øvrige organisationer

Udgift ................................................... 226,3 261,8 268,3 266,2 267,2 267,2 267,2
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 226,3 261,8 268,3 266,2 267,2 267,2 267,2

Mio. Kr.  2017  2018  2019

UNDOF (Golan) ............................................................................... 2,0 2,5 2,5
UNIFIL (Libanon) ............................................................................ 18,2 17,9 18,1
UNFICYP (Cypern) ......................................................................... 1,0 1,1 1,6
MINURSO (Vestsahara) ................................................................. 1,7 1,9 2,1
UNMIK (Kosovo) ........................................................................... 1,2 1,3 1,3
MONUC/MONUSCO (DR Congo) ................................................. 45,0 41,7 41,7
UNMIT (Østtimor) ........................................................................... 0,0 0,0 0,0
UNMIL (Liberia) ............................................................................. 5,0 0,7 0,0
UNOCI (Elfenbenskysten)................................................................ 2,8 -3,2 0,0
MINUSTAH (Haiti).......................................................................... 9,5 0,6 0,0
UNMIS/UNMISS (Sydsudan) .......................................................... 41,1 42,8 45,2
UNAMID (Sudan) ............................................................................ 26,6 35,8 16,9
MINURCAT (Den Centralafrikanske Rep. og Chad) .................... 0,0 0,0 0,0
UNSOA/UNSOS (Somalia).............................................................. 18,6 25,1 23,2
UNISFA (Abyei)............................................................................... 15,0 6,6 10,0
UNSMIS (Syrien) ............................................................................ 0,0 0,0 0,0
MINUSMA (Mali) ............................................................................ 39,7 39,8 43,0
MINUSCA (Den Centralafrikanske Republik) ................................ 34,5 30,6 35,8
MINUJUSTH (Haiti) ....................................................................... 0,0 4,0 3,0
UNMEE (Ethiopia & Eritrea 2003-2009)........................................ -0,5 0,0 0,0
UNOMIG (Georgien 2003-2009) ................................................... -0,2 0,0 0,0

Dansk bidrag til FN's fredsbevarende operationer i alt ................. 261,4 249,1 244,4

- Heraf indrapporteret som udviklingsbistand ................................ 36,1 32,5 32,6
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10. Øvrige organisationer

| Centrale aktivitetsoplysninger

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 1.000 kr.| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| FN's konvention om forbud mod kemiske våben
| (OPCW) ........................................................................| 2.800| 3.000| 3.000| 3.000| 3.000| 3.000
| OECD ..........................................................................| 27.731| 30.000| 29.000| 30.000| 30.000| 30.000
| WTO ............................................................................| 9.974| 11.000| 11.000| 11.000| 11.000| 11.000
| NATO ..........................................................................| 26.289| 25.000| 25.300| 25.300| 25.300| 25.300
| Organisationen for Atomprøvestop ............................| 4.996| 5.000| 5.000| 5.000| 5.000| 5.000
| Europarådet .................................................................| 28.214| 28.200| 28.400| 28.400| 28.400| 28.400
| Hvalfangstkommissionen (IWC) ................................| 433| 450| 450| 450| 450| 450
| Voldgiftsbureauet i Haag ............................................| 86| 90| 90| 90| 90| 90
| International voldgiftsdomstol mv...............................| 21| 20| 28| 28| 28| 28
| OSCE ..........................................................................| 21.469| 22.700| 21.900| 21.900| 21.900| 21.900
| IAEA ...........................................................................| 19.286| 19.700| 19.500| 19.500| 19.500| 19.500
| FN, generelt bidrag .....................................................| 101.567| 103.000| 103.000| 103.000| 103.000| 103.000
| EU Satellitcenter .........................................................| 1.649| 1.600| 1.672| 1.672| 1.672| 1.672
| EUISS ..........................................................................| 604| 650| 650| 650| 650| 650
| Østersørådet ................................................................| 1.481| 1.800| 1.800| 1.800| 1.800| 1.800
| Havretskonventionen af 1982 .....................................| 1.015| 1.044| 1.044| 1.044| 1.044| 1.044
| De Forenede Nationers våbenhandelstraktat (ATT) ...| 62| 50| 60| 60| 60| 60
| Internationale straffedomstole (ICC, ICTR, ICTY,
| MICT) .........................................................................| 14.100| 15.000| 14.300| 14.300| 14.300| 14.300

|  alt ...............................................................................| 261.777| 268.304| 266.194| 267.194| 267.194| 267.194
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Tilskuddet til OSCE (tidligere betegnet CSCE) følger af Danmarks tiltrædelse til Helsinki
Slutakten fra 1975, Helsinki topmødeerklæringen fra 1992 samt efterfølgende bidragsfordelings-
skala, hvoraf seneste er vedtaget ved PC.DEC/850 i 2008. Tilskuddet dækker Danmarks andel
af udgifter forbundet med OSCE's sekretariat i Wien og OSCE's øvrige institutioner samt Dan-
marks andel af OSCE's fredsbevarende missioner. Endelig kan bevillingen anvendes til udgifter
i forbindelse med dansk deltagelse i OSCE-arbejde og OSCE-missioner.

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

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

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

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

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

Tilskuddet til Havretskonventionen af 1982 ydes til henholdsvis Den Internationale Hav-
bundsmyndighed og Den Internationale Havretsdomstol i overensstemmelse med FN's Havret-
skonvention af 10. december 1982, der trådte i kraft for Danmark d. 16. december 2004.

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

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

Straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien (ICTY) og for Rwanda (ICTR) har afsluttet
førelsen af retssagerne. For at håndtere opgaver, der udgår fra Tribunalerne, bl.a. funktioner re-
lateret til de af tribunalerne dømte personer, der nu afsoner, arkiverne, vidnebeskyttelsespro-
grammer mv., er der etableret en International Residual Mechanism for Criminal Tribunals
(MICT).

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen rebudgetteret og nedjusteres på den bag-
| grund med 1,3 mio. kr. årligt i 2021 og frem.

06.22.05. Den Europæiske Investeringsbank

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Indtægtsbevilling ......................................... - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
10. Den Europæiske Investerings-
 bank

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

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

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

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

06.22.06. UN Live Museum (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - - 150,0 - -
10. UN Live Museum

Udgift ................................................... - - - - 150,0 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - 150,0 - -

10. UN Live Museum
På kontoen afholdes tilskud til opførsel af UN Live Museum. Udenrigsministeriet kan afholde

administrationsudgifter på op til 1,0 pct. af bevillingen.



§ 06.3. 41

Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 103)

Indledende bemærkninger
Prioriteringen på § 06.3. Bistand til udviklingslandene afspejler regeringens ønske om at omlægge
Danmarks udviklingssamarbejde med en markant drejning mod stærkere fokus på klima og den
grønne dagsorden og indsatser, der skal hjælpe flere og mere i nærområderne og skrøbelige
kontekster. Arbejdet blev indledt med finansloven for 2020 og fortsætter i 2021 og i årene
fremover.

Hovedfokus for regeringen er:
En grøn udviklingsbistand: Danmark vil tage lederskab for den grønne omstilling i verden,

og udviklingssamarbejdet er et afgørende værktøj. Regeringens stærke grønne ambitioner betyder,
at klima og den grønne dagsorden får tilført ekstra ca. 450 mio. kr. i 2021. Blandt eksempler på
de grønne indsatser er et nyt dansk bidrag på 149,5 mio. kr. til den Afrikanske Vandfacilitet under
den Afrikanske Udviklingsbank, der skal hjælpe med at skaffe adgang til rent vand for fattige i
Afrika. Et bidrag på 80,0 mio. kr. til Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) vil
derudover bidrage til at give op mod en million mennesker i Afrika adgang til solenergi. Dertil
kommer f.eks. 40,0 mio. kr. til den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN), som er den
væsentligste internationale organisation for international støtte til biodiversitet i udviklingslande-
ne. En væsentlig del af den grønne indsats sker endvidere over Klimapuljen, hvor regeringen
fastholder det høje niveau i 2021. Puljen støtter tilpasning til klimaforandringerne i de mindst
udviklede lande og indsatser rettet mod at nedbringe udledningen af drivhusgasser i vækstøko-
nomier.

Bedre hjælp til flere i nærområderne: Det er ved at hjælpe tæt på og direkte i kriser, væbnede
konflikter og skrøbelige stater, at Danmark kan hjælpe flest. Der skal tages fat om årsagerne til,
at millioner fordrives eller migrerer irregulært fra deres land, fordi de ikke ser en fremtid for sig,
hvor de bor. Og der skal skabes langsigtede muligheder og bekæmpes fattigdom i skrøbelige
stater. Regeringen lægger op til at afsætte ekstra ca. 350 mio. kr. til nye indsatser i nærområder
og skrøbelige stater. Heraf allokeres 110,0 mio. kr. ekstra til indsatser, der skal bane vejen for
et retfærdigt og humant asylsystem, så der i alt afsættes 190,0 mio. kr. til området i 2021. Mid-
lerne vil gå til teknisk bistand og kapacitetsopbygning i nærområderne og langs migrationsruterne
indenfor grænsekontrol, asylhåndtering og forebyggelse af irregulær migration og flygtninge-
strømme. Regeringen lægger endvidere op til en ny indsats i Nordafrika med 50,0 mio. kr. i 2021
og de efterfølgende tre år. Indsatsen skal hjælpe med at styrke modstandskraft, reducere skrøbe-
lighed og forbedre levevilkårene i udvalgte lande i regionen - og derved medvirke til at imødegå
irregulær migration. Der afsættes desuden 125,0 mio. kr. til et nyt initiativ, der er målrettet
fremtidens flygtningerespons i Afrika. Det skal give flygtninge og internt fordrevne bedre frem-
tidsudsigter og hindre, at de begiver sig på farefulde rejser mod Europa. Endelig fastholdes den
humanitære ramme på rekordhøjt niveau. Det sikrer, at Danmark fortsat kan give akut nødhjælp
og mere langsigtet humanitær bistand til styrket beskyttelse og modstandskraft samt bedre leve-
vilkår blandt flygtninge og værtssamfund i nærområderne og andre lande ramt af menneske- eller
naturskabte kriser.

Solidaritet med Afrika: Regeringen har Afrika som omdrejningspunkt for udviklingspolitik-
ken. Samlet vil det nu være godt halvdelen af bistanden til udviklingslandene i 2021, der går til
Afrika på tværs af alle instrumenter, herunder på det grønne område. Regeringen lægger i 2021
op til nye tiltag med fokus på at skabe flere anstændige jobs og faglærte i Afrika. Der skal skabes
flere jobs, men der skal også være styr på løn og ordentlige arbejdsvilkår. Regeringen vil derfor
bruge 75,0 mio. kr. til initiativer, der sætter erhvervsfaglige uddannelser for unge og opkvalifi-
cering i højsædet. Danmark har i Afrika særligt fokus på Sahel og Afrikas Horn, hvor der er nogle
helt særlige udfordringer og trusler - og hvor Danmark kan gøre en forskel. I Burkina Faso - der
lige nu er særlig hårdt ramt af usikkerhed og skrøbelighed - igangsættes et langsigtet landeenga-
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gement. Det skal bidrage til at stabilisere landet og sætte ind over for de grundlæggende årsager
til fattigdom, ustabilitet og migration. Endelig afsættes 100,0 mio. kr. til en ny COVID-19 re-
sponspulje, der skal sikre, at Danmark kan reagere hurtigt og præcist på nogle af de konsekvenser
af krisen, der først viser sig senere.
Regeringen fastholder den stærke støtte til kvinder og pigers ligestilling og seksuelle og repro-
duktive sundhed og rettigheder (SRSR), som er under pres fra konservative kræfter rundt om i
verden. Danmark har en stærk stemme, og der er brug for den globalt. Regeringen afsætter igen
i år 755,0 mio. kr. til globale SRSR-indsatser bl.a. med fokus på kvinder og piger i humanitære
kriser og konflikter.

Verdensmålene er platformen for Danmarks udviklingssamarbejde. Den strategiske ramme ud-
gøres af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, der hviler på et bredt
politisk flertal blandt Folketingets partier (2017-2021).

Der henvises i øvrigt til publikationen Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2021-2024,
www.um.dk.

| Danmark lever op til FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Baseret
| på BNI-skøn fra Økonomisk Redegørelse, august 2020 afsættes 0,7 pct. af BNI svarende til
| 16.731,9 mio. kr. til udviklingssamarbejdet i 2021. Hertil kommer en efterregulering for udvik-
| lingsbistanden i 2019 på 380,1 mio. kr.

| I forbindelse med ændringsforslagene er § 6.3. Bistand til udviklingslandene forhøjet med 100,0
| mio. kr. i 2021 til ekstra klimabistand, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialis-
| tisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Æn-
| dringen medfører en tilsvarende opjustering af den samlede udviklingsbistand afsat på finansloven
| i 2021 til i alt 17.212,0 mio. kr.

| I forbindelse med ændringsforslagene er den fællesskabsfinansierede EU-bistand reduceret med
| 218,3 mio. kr. baseret på seneste prognose. For at opretholde 0,7-målsætningen er § 6.3. Bistand
| til Udviklingslandene derfor tilsvarende hævet med 218,3 mio. kr. Dertil kommer en opjustering
| af andelen af det generelle bidrag til FN, som kan opgøres som udviklingsbistand, på 29,5 mio.
| kr. som medfører en tilsvarende nedjustering af § 6.3. Bistand til udviklingslandene. Hertil
| kommer mindre justeringer til Andet (bidrag til FN-organisationer mv.) vedr. OSCE og Europa-
| rådet jf. § 06.22.03.10. Øvrige organisationer.

Ovennævnte efterregulering sker på baggrund af reguleringsmekanismen, som blev indført i 2017
med henblik på at sikre, at der afsættes 0,7 pct. af BNI over en rullende treårig periode. Regu-
leringsmekanismen håndterer udsving i flygtningemodtagelsesudgifter mv. og ændrede BNI-skøn.
I forbindelse med ændringsforslagene reguleres udviklingsbistanden for at tage højde for opda-
terede skøn, f.eks. for udgifterne til flygtningemodtagelse og for BNI. Der reguleres i finansåret,
såfremt udgifter til flygtningemodtagelse ved udgangen af 3. kvartal skønnes at blive lavere end
budgetteringen på finansloven. § 06.3. Bistand til udviklingslandene vil blive opjusteret svarende
til det forventede mindreforbrug i finansåret, idet udsving under 100 mio. kr. ikke reguleres.
Opjusteringen sker ved tilførsel til § 06.3. Bistand til udviklingslandene ved direkte optag på til-
lægsbevillingsloven efter aftale med Finansministeriet. Såfremt udgifter til flygtningemodtagelse
ved udgangen af 3. kvartal skønnes at blive højere end budgetteringen på finansloven vil § 06.3.
Bistand til udviklingslandene blive tilsvarende nedjusteret på førstkommende finanslovforslag,
dog med forbehold for exceptionelle tilfælde, hvor regeringen kan vælge at træffe beslutning om,
at merudgifter til flygtningemodtagelse allerede finansieres i finansåret. På baggrund af regn-
skabstal for den samlede udviklingsbistand og BNI-skønnet fra Danmarks Statistik, der anvendes
ifm. indrapporteringen til OECD/DAC, foretages en regulering efter årets afslutning. Regulerin-

http://www.um.dk
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gen indarbejdes på førstkommende finanslovforslag. Også her gælder, at udsving under 100 mio.
kr. ikke reguleres.

I tabellen er medtaget de skønnede udgifter, der kan rapporteres som udviklingsbistand i
henhold til de internationalt standardiserede OECD/DAC-regler. Det bemærkes, at budgetteringen
på finansloven gives som tilsagn (undtaget få udbetalingsstyrede konti jf. nedenfor). Den endelige
rapportering til OECD/DAC vil derimod for alle elementer være baseret på de faktisk gennem-
førte udbetalinger for 2021. Der kan derfor være afvigelser mellem den budgetterede udvik-
lingsbistand på finansloven, jf. tabellen ovenfor, og den endelige rapportering. Det er regeringens
mål, at den samlede danske udviklingsbistand skal udgøre 0,7 pct. af BNI, som indrapporteret til
OECD/DAC.

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

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

Samtlige konti under § 06.3. Bistand til udviklingslandene er opført som reservationsbevil-
linger. Reservationsbevillinger indebærer, at der er adgang til at videreføre ikke-forbrugte bevil-
linger til efterfølgende finansår. Ikke-forbrugte bevillinger videreføres under samme hovedkonto
til næste finansår. Evt. ikke-forbrugte bevillinger på hovedkontoniveau opgøres som forskellen
mellem (I) evt. videreførelser fra tidligere finansår plus endelig bevilling i finansåret som opført
på tillægsbevillingsloven og (II) regnskabstallet for hovedkontoen som opgjort i statsregnskabet.
Der er endvidere for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond mulighed for at videreføre
mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende finansår.

Udviklingsbistanden er tilsagnsbudgetteret således, at bevillingerne budgetteres på tilsagns-
tidspunktet. Tilsagnsbudgetteringen medfører årlige udsving for en række konti, hvor tilsagnet
afgives med henblik på udbetaling over en længere årrække. For § 06.32.04.14. IT-, ejendoms-,

| Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2021 i henhold til
| OECD/DAC's regler
| Mio. kr.
| § 6.3. Bistand til udviklingslandene ............................................................| 13.686,3
| Forvaltning, styring og kontrol af udviklingsbistanden ..............................| 803,9
| Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) .........................................| 24,3
| Fællesskabsfinansieret EU-bistand...............................................................| 1.678,9
| Dele af forsvarets og politiets internationale indsats ..................................| 40,3
| Andel af FN's fredsbevarende operationer ..................................................| 33,4
| Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark........................................| 324,4
| Uddeling af udlodningsmidler til almennyttige organisationer...................| 13,1
| Andet (bidrag til FN-organisationer mv.)....................................................| 127,3
| Samlet ulandsramme (0,7 pct. af BNI)........................................................| 16.731,9
| Efterregulering for udviklingsbistanden i 2019...........................................| 380,1
| Ekstra klimabistand (jf. Aftale om finanslov for 2021)..............................| 100,0
| § 6.3. Bistand til udviklingslandene inkl. efterregulering og ekstra klima-
| bistand ...........................................................................................................| 14.166,4
| Samlet ulandsramme inkl. efterregulering og ekstra klimabistand.............| 17.212,0
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rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter, § 06.32.04.15. Rådgivende enheder,
§ 06.32.07. Lånebistand, § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond (NDF), § 06.37.04. Bistand
gennem Den Europæiske Union (EU), § 06.38.01.13. Danida Sustainable Infrastructure Finance,
§ 06.38.02.13. Sektorrådgivere og § 06.38.02.14. Strategisk sektorsamarbejde budgetteres bevil-
lingerne dog på udbetalingstidspunktet.

De i aktivitetsoversigterne anførte beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med
ansvar for udviklingssamarbejde er bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske
udvikling inden for de respektive tilskudsområder. Tilsagn under § 06.32.01. Udviklingslande i
Afrika og § 06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika, der ikke kan afgives i budgetåret
som planlagt, vil i stedet kunne afgives i budgetoverslagsår 1. Tilsvarende kan tilsagn fremrykkes
fra budgetoverslagsår 1 til finansåret for § 06.32.01. Udviklingslande i Afrika og § 06.32.02.
Udviklingslande i Asien og Latinamerika. Evt. fremrykning og udskydelse af tilsagn kan foretages
inden for de angivne grænser for at foretage overførsler mellem hovedkonti og aktivitetsområder
uden forelæggelse for Finansudvalget (jf. BV 2.2.9). Bilaterale rådgivere såvel som rådgivere
placeret i multilaterale organisationer og -interesseorganisationer kan finansieres over landepro-
grammer, tematiske programmer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.4 og
2.2.11

Såfremt en enkeltbevilling er på eller over 300 mio. kr., er ministeren
med ansvar for udviklingssamarbejdet bemyndiget til at afgive tilsagn
med udgiftsmæssig virkning i de efterfølgende finansår, dvs. at tilsag-
net regnskabsføres i takt med udbetalingerne, for § 06.36.03.16. Den
Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria, §
06.37.01.10. Verdensbanken (IBRD), § 06.37.01.11. Den Internationale
Udviklingssammenslutning (IDA), § 06.37.02. Regionale udviklings-
banker, § 06.37.03. Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer
og øvrige fonde (dog ikke § 06.37.03.13. Den nordiske Udviklingsfond
(NDF)), § 06.38.01.12. Den Internationale Finansieringsinstitution
(IFC), og § 06.38.01.13. Danida Sustainable Infrastructure Finance
(DSIF).

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

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

06.31. Reserver

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

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - -16,5 176,0 349,7 47,5 - -
10. Reserve

Udgift ................................................... - - 176,0 349,7 47,5 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 176,0 349,7 47,5 - -

20. Budgetregulering
Udgift ................................................... - - - - - - -
49. Reserver og budgetregulering ....... - - - - - - -

30. Valutakursreguleringer
Udgift ................................................... - -16,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - -16,5 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,2
I alt .................................................................................................................................. 1,2

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

BV 2.2.13. Tilskud kan forudbetales.

http://www.um.dk
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10. Reserve
Med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet til i løbet af finansåret at reagere på plud-

seligt opståede uforudsete hændelser afsættes i 2021 en udisponeret reserve på 82,1 mio. kr. Så-
fremt der ikke opstår uforudsete behov for at anvende midlerne, vil de kunne benyttes til andre
formål under udviklingsbistanden i løbet af finansåret.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen hævet med 267,6 mio. kr. i 2021 og redu-
| ceret med 27,4 mio. kr. i 2022. Kontoen er reduceret til 0 kr. i 2023 og i 2024. Tilpasningen sker
| primært på baggrund af opdateret skøn for BNI, et opdateret skøn for det danske bidrag til den
| fællesskabsfinansierede EU-bistand og et opdateret skøn for bidraget til Den Europæiske Udvik-
| lingsfond (EUF).

20. Budgetregulering
Der afsættes i 2021 ikke en budgetregulering.

30. Valutakursreguleringer
Over kontoen afholdes valutakursdifferencer under udviklingsbistanden, der opstår ved om-

regning til og fra udenlandsk valuta i forbindelse med overførsler mellem konti, valutakursdiffe-
rencer i forbindelse med tilgodehavender og gæld samt valutakursdifferencer ved opgørelse af
repræsentationers løbende beholdninger i udlandet.

06.32. Bilateral bistand
Det fremgår af Verden 2030, at Danmark engagerer sig bilateralt i lande og regioner inden

for tre kategorier. Kategorierne illustrerer på den ene side den ændrede globale kontekst for at
bekæmpe fattigdom og ulighed, fremme sikkerhed, vækst og bæredygtig udvikling og på den
anden side de værdier og interesser, Danmark tillægger sit engagement i et givent land eller re-
gion. Landenes placering er dynamisk, og flere lande vil kunne indplaceres mere end et sted og
vil - i takt med sin udvikling - flytte sig mellem kategorierne. Som et eksempel kan et land i
kategorien fattige, mere stabile lande samtidig befinde sig i en skrøbelig situation som værtsland
for et stort antal flygtninge eller internt fordrevne.

Danmark har et særligt samarbejde med en række prioritetslande, hvor Danmark typisk er til
stede med et langt sigte med finansiel tyngde og oftest fysisk tilstedeværelse. Prioritetslandene
tilhører i udgangspunktet de to første kategorier, hvor udviklingssamarbejdets primære finansielle
tyngde ligger. Som led i regeringens opprioritering af nærområdeindsatser er der særlig fokus på
fattige og skrøbelige lande og regioner præget af skrøbelighed, krise, fordrivelseskriser og irre-
gulær migration. Her vil den langsigtede bilaterale udviklingsbistand skulle kobles tæt til huma-
nitære indsatser, fred og stabilisering, civilsamfund og multilaterale tiltag i en samlet nærområ-
deindsats. Hovedparten af de danske prioritetslande ligger i Afrika.

I transitions- og vækstøkonomier er en bredere gruppe af udviklingslande og regionale tiltag,
hvor Danmark allerede er tilstede og udviklingssamarbejdet anvendes fleksibelt til at fastholde
og understøtte partnerskaber af strategisk karakter med fokus på bæredygtig vækst, demokrati og
udvikling. Selvom prioritetssamarbejdet i nogle lande med programmer med stor finansiel tyngde
udfases og afsluttes, kan der fortsat være et mindre udviklingssamarbejde med udvalgte, strate-
giske indsatser.

Verdensmålene og Parisaftalen er platformen for Danmarks udviklingssamarbejde. Udvik-
lingssamarbejdet vil i stigende grad lægge markant vægt på klima og den grønne dagsorden samt
indsatsen i nærområder, skrøbelige stater og langs migrationsruter, ligesom at ligestilling og unge
har høj prioritet på tværs. Regeringen vil i løbet af 2021 tage stilling til det fremtidige finansielle
niveau for det bilaterale samarbejde med en række lande.
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Geografisk differentieret udviklingssamarbejde (prioritetslande i fed)

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

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

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder. De i aktivitetsoversigterne anførte
beløb er alene af vejledende karakter, idet ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde er
bemyndiget til løbende at tilpasse tilskuddene til den faktiske udvikling inden for de respektive
tilskudsområder. I aktivitetsoversigterne for prioritetslandene er der ud over de planlagte tilsagn
angivet hvilke tilsagn, der planlægges for budgetoverslagsårene. Der angives som regel et tids-
interval for implementering af de på finansloven opførte bevillinger.

Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral program- og projektbistand, tilsagn

Fattige, skrøbelige lande
og regioner med skrøbe-
lighed

Afghanistan, Burkina Faso, Mali, Niger, Palæstina, Somalia
Regionalt fokus på Syrien og Syriens nabolande, Sahel og
Afrikas Horn.

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

Ghana, Ukraine og Georgien (Naboskabsprogrammet); Marok-
ko, Tunesien, Egypten, Jordan (Det Dansk-Arabiske Partner-
skabsprogram); Indonesien, Sydafrika, Vietnam m.fl.

| Mio. kr.| B
| 2020
| F
| 2021
| BO1
| 2022
| BO2
| 2023
| BO3
| 2024

| AFRIKA: ....................................................
| Etiopien .......................................................| 275,0| 117,0| -| -| -
| Niger ............................................................| -| -| -| -| -
| Zimbabwe ...................................................| -| -| -| -| -
| Somalia ........................................................| 150,0| 100,0| -| -| -
| Sydsudan .....................................................| -| -| -| -| -
| Tanzania ......................................................| 5,0| 100,0| -| -| -
| Kenya ...........................................................| 850,0| -| -| -| -
| Uganda .........................................................| -| -| -| -| -
| Mozambique ................................................| -| -| -| -| -
| Ghana ...........................................................| 20,0| -| -| -| -
| Benin ...........................................................| -| -| -| -| -
| Burkina Faso ...............................................| -| 450,0| -| -| -
| Zambia .........................................................| -| -| -| -| -
| Mali ............................................................| 5,0| 5,0| -| -| -
| Øvrige indsatser i Afrika ............................| 563,4| 545,0| 1.031,4| 942,4| 1.486,2

| AFRIKA i alt § 06.32.01 ..........................| 1.868,4| 1.317,0| 1.031,4| 942,4| 1.486,2

| ASIEN, MELLEMØSTEN OG LATINAMERIKA:
| Pakistan .......................................................| -| -| -| -| -
| Myanmar .....................................................| 5,0| 50,0| -| -| -
| Indonesien ...................................................| -| -| -| -| -
| Palæstina ......................................................| -| 200,0| -| -| -
| Afghanistan .................................................| -| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0
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Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.

06.32.01. Udviklingslande i Afrika (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Hovedparten af Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde er fortsat koncentreret på lande i

Afrika. Projekt- og programindsatsen i Afrika omfatter primært prioritetslandene i Afrika samt
regionale indsatser.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 1.489,5 2.136,6 1.868,4 1.317,0 1.031,4 942,4 1.486,2
05. Etiopien

Udgift ................................................... 310,9 423,9 275,0 117,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 310,9 423,9 275,0 117,0 - - -

06. Niger
Udgift ................................................... 105,0 99,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 105,0 99,2 - - - - -

07. Zimbabwe
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

08. Somalia
Udgift ................................................... -0,9 679,3 150,0 100,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,9 679,3 150,0 100,0 - - -

09. Sydsudan
Udgift ................................................... -6,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -6,0 - - - - - -

10. Tanzania
Udgift ................................................... -148,0 4,6 5,0 100,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -148,0 4,6 5,0 100,0 - - -

11. Kenya
Udgift ................................................... -2,6 20,2 850,0 - - - -
16. Husleje, leje af arealer, leasing .... - 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -2,6 20,2 850,0 - - - -

12. Uganda
Udgift ................................................... 294,3 444,4 - - - - -
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,0 - - - - - -

| Indsatser i Syrien og nabolande .................| 200,0| 200,0| -| -| -
| Bangladesh ..................................................| 5,0| 50,0| -| -| -
| Nepal ...........................................................| -| -| -| -| -
| Vietnam .......................................................| -| -| -| -| -
| Øvrige indsatser i Asien og Mellemøsten..| -| -| 250,0| 100,0| 100,0
| Nicaragua .....................................................| -| -| -| -| -
| Bolivia .........................................................| -| -| -| -| -
| Øvrige indsatser i Latinamerika .................| -| -| -| -| -

| ASIEN, MELLEMØSTEN
| OG LATINAMERIKA i alt § 06.32.02.
| 210,0| 600,0| 350,0| 200,0| 200,0

| TOTAL .......................................................| 2.078,4| 1.917,0| 1.381,4| 1.142,4| 1.686,2



§ 06.32.01. 49

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 294,3 444,4 - - - - -

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

  øvrige udland ................................ -2,9 - - - - - -

15. Ghana
Udgift ................................................... 5,6 -39,3 20,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 5,6 -39,3 20,0 - - - -

16. Benin
Udgift ................................................... -1,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

17. Burkina Faso
Udgift ................................................... 207,3 -0,5 - 450,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 207,3 -0,5 - 450,0 - - -

18. Zambia
Udgift ................................................... -14,4 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -14,4 - - - - - -

20. Mali
Udgift ................................................... 411,0 270,2 5,0 5,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 411,0 270,2 5,0 5,0 - - -

23. Øvrige indsatser i Afrika
 Udgift ................................................... 331,3 239,2 563,4 545,0 1.031,4 942,4 1.486,2

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 331,3 239,2 563,4 545,0 1.031,4 942,4 1.486,2

25. Særlige bilaterale kvinde-indsat-
ser i Afrika
Udgift ................................................... - -4,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -4,5 - - - - -

26. Opfølgning på Afrikakommis-
 sionens anbefalinger

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,0
I alt .................................................................................................................................. 2,0

05. Etiopien
Visionen for Danmarks udviklingssamarbejde med Etiopien er at understøtte landets fortsatte

udvikling mod stadig større stabilitet, sikkerhed, frihed og velstand, hvor der løbende tages reelle
skridt til udvidelse af det demokratiske rum, øget respekt for menneskerettigheder, bæredygtig
forbedring af levevilkår, og hvor grundlæggende årsager til migration adresseres. Det danske
engagement har fokus på kommercialisering og jobskabelse i landbrugssektoren, klima og grøn
energi, god regeringsførelse og rettigheder samt flygtninge og migration. Danmark støtter Etio-
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pien, der er et af verdens allerfattigste lande, som vært for mere end 700.000 flygtninge fra bl.a.
Sydsudan, Eritrea og Somalia og med massive udfordringer med mere end to millioner internt
fordrevne.

I 2018 blev der udarbejdet en samlet landepolitik og -program for det danske samarbejde
med Etiopien med et femårigt perspektiv. Landeprogrammet blev igangsat i 2018 og understøtter
særligt FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (An-
stændige jobs og økonomisk vækst), mål 13 (Klimaindsats) og mål 16 (Fred, retfærdighed og
stærke institutioner). Landeprogrammet har fokus på at forbedre økonomiske muligheder for
særligt unge og kvinder. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement,
hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser, og hvor
landeprogrammet hurtigt kan adressere en ny kontekst.

Jobskabelse i landbrugssektoren: Det tematiske program er samlet på 350,0 mio. kr. og fo-
kuserer på markedsdrevet kommercialisering gennem modernisering, øget produktion, styrkede
værdikæder, teknologiske og grønne innovative løsninger samt bedre rammebetingelser for den
private sektor for at skabe forbedrede socioøkonomiske muligheder især for unge og kvinder.
Herigennem styrkes samspillet mellem udviklingssamarbejde, erhvervsudvikling og danske
kompetencer og interesser i en af Afrikas største og hastigst voksende økonomier. 

Modstandsdygtighed: Det tematiske program er samlet på 532,0 mio. kr. og fokuserer på
sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejde. Programmet støtter Etio-
piens produktive sikkerhedsnetsprogram (PSNP), der bidrager til at bringe de fattigste etiopiere
ud af kronisk fødevareforsyningsusikkerhed og mindske behovet for fødevarenødhjælp på længere
sigt ved at styrke modstandskraften over for de hyppigt tilbagevendende tørkeperioder. Desuden
støttes FN's Fødevareprograms (WFP) indsats for øget beskyttelse, selvforsørgelse og styrkede
levevilkår for flygtninge, internt fordrevne og deres værtssamfund, med henblik på at nedsætte
behovet for humanitær bistand, reducere konfliktpotentialet i lokalsamfund og dermed begrænse
ustabilitet og flygtningestrømme mest muligt. Det igangværende program blev i 2020 udvidet
med 32,0 mio. kr. som en del af regeringens COVID-19 hjælpepakke over udviklingsbistanden,
hvoraf 22,0 mio. kr. gik til et øget bidrag til PSNP samt 10,0 mio. kr. til WFP. Hertil blev dele
af landeprogrammets uallokerede midler brugt til at styrke indsatserne relateret til modstands-
dygtighed og COVID-19 respons bl.a. i samarbejde med WFP og FN's Befolkningsfond (UNF-
PA). Der planlægges i 2021 afgivet tilsagn på 61,5 mio. kr.

God regeringsførelse og rettigheder: Under landeprogrammet iværksattes i 2019 et tematisk
program på samlet 150,0 mio. kr. med fokus på menneskerettigheder, demokrati og ligestilling.
Der planlægges i 2021 afgivet tilsagn på 50,5 mio. kr.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Etiopien. I 2021 planlægges aktiviteter for 5,0 mio. kr.

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 210 mio. kr. til Etiopien. Hertil kan
komme udbetalinger til Etiopien fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorgani-
sationer, Klimapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initia-
tiver. Dertil støtter Danmark også Etiopien gennem sine multilaterale bidrag til en række inter-
nationale organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Jobskabelse i landbrugssektoren.................................................................. 173,5 - - - -
Modstandsdygtighed .................................................................................... 71,5 61,5 - - -
God regeringsførelse og rettigheder............................................................ 25,0 50,5 - - -
Andet ............................................................................................................ 5,0 5,0 - - -

I alt............................................................................................................... 275,0 117,0 - - -
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Forventede udbetalinger:

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

befolkning i at bevare fred og stabilitet, forstærke de demokratiske værdier og gøre det muligt
for befolkningen at engagere sig i langsigtede indsatser for at forbedre levevilkårene. Der blev i
2016 udarbejdet et nyt landepolitikpapir, som sætter rammen for Danmarks samlede engagement
i Niger. Med udgangspunkt i denne politik godkendtes i 2017 et nyt landeprogram for perioden
2017-2022 med et tilsagn på i alt 400,0 mio. kr. Landeprogrammet for Niger tager udgangspunkt
i den danske udviklings- og humanitære strategis fire pejlemærker: Sikkerhed, migration, inklusiv
og bæredygtig vækst samt demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. Programmet blev i
2020 udvidet med 20,0 mio. kr. til støtte til sikkerhedsnetsprogram for små og mikro-virksom-
heder i landbrugssektoren i Niger for at bevare jobs samt sikre uddeling af fødevarer som en del
af regeringens COVID-19 hjælpepakke over udviklingsbistanden.

Udviklingssamarbejdet retter sig overordnet mod FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og
stærke institutioner), mål 17 (Partnerskaber for handling) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene).
Derudover støttes verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 6 (Rent vand og sanitet) og mål 8 (An-
stændige jobs og økonomisk vækst). Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk
engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsat-
ser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen
og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Landeprogrammet fokuserer på indsatser målrettet stabilitet, migration, demokrati og men-
neskerettigheder med fokus på bl.a. piger og kvinders rettigheder, vand og sanitet samt privat-
sektordrevet vækst i landbrugssektoren. Niger har en af verdens yngste befolkninger, og lande-
programmet har fokus på inddragelse af unge, bl.a. i forhold til styrkelse af civilsamfund og job-
og værdiskabelse i landbrugssektoren.

Vækst i landbrug: Med en samlet bevilling på 195,0 mio. kr. for perioden 2014-2021 bidrager
programmet til at fremme inklusiv økonomisk udvikling og beskæftigelse gennem udvikling af
den private sektor, såvel i primærproduktionen som i forarbejdningsindustrien. Gennemførelsen
af programmet er for så vidt angår landbrugsudvikling delegeret til den schweiziske udviklings-
organisation, mens udvikling af rammevilkår for den private sektor er delegeret til Verdensban-
ken.

Vand: Med et samlet tilsagn på 195,0 mio. kr. for perioden 2017-2022 bidrager støtten til
implementeringen af Nigers nationale vandsektorstrategi, der bl.a. fokuserer på forbedring af le-
vevilkår gennem øget adgang til rent drikkevand og sanitet, en bedre vandressourceforvaltning,
og sikring af vand til pastoralister. Hertil kommer en fortsat institutionel kapacitetsopbygning af
Vandministeriet. Implementeringen af programmet er delegeret til Luxembourg, der også yder
støtte til vandsektoren.

Demokrati, stabilitet og migration: Med et samlet tilsagn på 205,0 mio. kr. bidrager pro-
grammet til indsatser, der fokuserer på migration, fremme af fred og stabilitet, styrkelse af de-
mokrati og menneskerettigheder, herunder støtte til civilsamfundet og fremme af kvinders og pi-
gers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.

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

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 118 mio. kr. til Niger. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, part-
nerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer. Dertil støtter Danmark
også Niger gennem sine multilaterale bidrag til en række internationale organisationer og EU.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 250,0 210,0 210,0 5,0 -
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

07. Zimbabwe
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

08. Somalia
Det danske udviklingssamarbejde i Somalia er beskrevet i landeprogrammet for Somalia

2019-2023 og har som overordnet formål at bidrage til etablering af grundstenene for et mod-
standsdygtigt, stabilt og fredeligt Somalia baseret på inklusiv regeringsførelse og fremme af en
voksende og fattigdomsreducerende økonomi.

Landeprogrammet for Somalia 2019-2023 bidrager til Danmarks strategiske målsætninger i
Somalia, som det fremgår af landepolitikpapiret for Somalia 2019-2023. Landeprogrammet byg-
ger på resultater og erfaringer fra de to foregående landeprogrammer fra henholdsvis 2011-2014
og 2015-2018. Landeprogrammet retter sig især mod indfrielsen af FN's verdensmål 1 (Afskaf
fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst),
mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Ud-
viklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, som også omfatter freds-
og stabiliseringsengagementer under det regionale Freds- og stabiliseringsprogram for Afrikas
Horn og de humanitære indsatser. Fokus er på engagementer, som sikrer en sammenhæng mellem
humanitære indsatser, fredsfremmende engagementer og de langsigtede udviklingsindsatser.
Eventuelle skift i typen af indsatser vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af
situationen og vil følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.
I 2020 blev programmet udvidet med 30 mio. kr. til indsatser indenfor bl.a. sundhed, hygiejne,
vand, oplysningsvirksomhed og beskyttelse af kvinder og piger som en del af støtten til regerin-
gens COVID-19 hjælpepakke over udviklingsbistanden. I tillæg tilpasses dele af landeprogrammet
til konsekvenserne af COVID-19 krisen i overensstemmelse med myndighedernes og partnernes
tiltag.

Landeprogrammet implementeres igennem tre tematiske programmer:
Fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder: Med udgangspunkt i Verden 2030

og det danske fokus på fremme af grundlæggende værdier som menneskerettigheder, demokrati
og ligestilling har dette tematiske program til formål at øge regeringens nationale og lokale ka-
pacitet til at imødekomme især kvinders, unges og marginaliserede gruppers behov for beskyttelse
af rettigheder og adgang til basale serviceydelser. Dette skal realiseres gennem finansiel støtte
og faglig bistand til forfatningsprocessen, menneskerettighedsinstitutioner og monitorering samt
kapacitetsopbygning af nationale og lokale myndigheder, der imødekommer folkets behov, hvor
de er. I 2020 blev afgivet tilsagn på 150,0 mio. kr. til FN's program for lokal regeringsførelse,
menneskerettigheder og forfatningsprocessen og til Udviklingsfonden for Somaliland.

Øget inklusiv vækst gennem udvikling af økonomiske institutioner og støtte til den private
sektor: Med udgangspunkt i Verden 2030 og Danmarks prioritet i forhold til at fremme inklusiv
og bæredygtig vækst har det tematiske program til formål at forbedre rammevilkårene for en in-
klusiv og modstandsdygtig vækst drevet af en styrket privat sektor. Dette søges realiseret gennem

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Vækst i landbrug.......................................................................................... - - - - -
Vand ............................................................................................................. - - - - -
Demokrati, stabilitet og migration .............................................................. - - - - -

I alt............................................................................................................... - - - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 125,1 117,6 152,1 110,0 110,0
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støtte til vedtagelse og implementering af økonomiske reformer og fokus på kritiske værdikæder
gennem investeringer i små- og mellemstore virksomheder samt indsatser i produktive sektorer
som land- og kvægbrug samt fiskeri. Der planlægges i 2021 et tilsagn på 55,0 mio. kr.

Styrkelse af beskyttelse og sikkerhedsnet: Det tredje tematiske program har, i tråd med Verden
2030 og det danske fokus på at begrænse migrationsstrømme, til formål at skabe økonomisk
modstandsdygtighed og sikre beskyttelse og fremme af menneskerettigheder for internt fordrevne,
tilbagevendte flygtninge og værtssamfund. Dette sker igennem støtte til varige løsninger i de
områder, der oplever det største antal internt fordrevne, udvikling af et finansielt sikkerhedsnet
for de mest udsatte, støtte til at forhindre og behandle årsager til og konsekvenser af omskæring
af somaliske piger samt rehabilitering af børn, der har levet under eller deltaget i væbnet konflikt.
I 2017 blev der desuden indgået tilsagn på 100 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælps arbejde med
tilbagevendte flygtninge, internt fordrevne og værtssamfund. Denne bevilling blev integreret i det
nye landeprogram for Somalia under dette tematiske program. Der planlægges i 2021 et tilsagn
på 45,0 mio. kr.

Der ydes over kontoen støtte til det danske rådgiverkontor i Hargeisa og fra 2019 i Moga-
dishu, der begge yder faglig rådgivning til samarbejdspartnerne under landeprogrammet.

Andet: Der afsættes under landeprogrammet for Somalia midler til løbende tilpasning af de
tematiske programmer inden for rammerne af landeprogrammet og i henhold til opnåede resul-
tater.

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 160 mio. kr. til Somalia. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, part-
nerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer. Dertil støtter Danmark
også Somalia gennem sine multilaterale bidrag til en række internationale organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

09. Sydsudan
Sydsudan er udfaset som prioritetsland i overensstemmelse med regeringens beslutning om

at fokusere det danske udviklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande. Det danske
landeprogram for Sydsudan forventes administrativt afsluttet i 2020.

10. Tanzania
Det danske udviklingssamarbejde med Tanzania, der bygger på landepolitikpapiret (2014),

har som overordnet vision at gøre det muligt for alle tanzaniere at tage aktiv del i landets ud-
vikling og at sikre en fortsættelse af landets lange tradition for fredelig sameksistens, demokrati
og udvikling. De strategiske hovedmålsætninger i Danmarks samarbejde med Tanzania er fastsat
med udgangspunkt i FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5
(Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 10 (Mindre
ulighed), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for hand-

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Fremme af god regeringsførelse og menneskerettigheder.......................... 150,0 - - - -
Øget inklusiv vækst gennem udvikling af økonomiske institutioner og støtte
til den private sektor.................................................................................... - 55,0 - - -
Styrkelse af beskyttelse og sikkerhedsnet................................................... - 45,0 - - -
Andet ............................................................................................................ - - - - -

I alt............................................................................................................... 150,0 100,0 - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 240,0 160,0 160,0 130,0 -
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ling). Det danske landeprogram består af indsatser inden for i) vækst i landbrug og erhverv, ii)
sundhed, iii) god regeringsførelse og iv) forsvarlig forvaltning af de offentlige finanser.

 Landeprogrammet for Tanzania er samlet på 1,95 mia. kr. (2014-2020). Der planlægges hertil
et tilsagn på 100,0 mio. kr. dækkende 2021 til forlængelse af relevante aktiviteter forud for be-
slutning om et kommende landeengagement. Tilsagnet vil blive givet i forlængelse af det eksi-
sterende danske landeprogram i Tanzania og i overensstemmelse med den udviklingspolitiske og
humanitære strategi, Verden 2030, samt regeringens udviklingspolitiske prioriteter. Udviklings-
samarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem lang-
sigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udvik-
lingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige
retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Vækst i landbrug og erhverv: Programmet bidrager til at fremme økonomisk udvikling gen-
nem forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet samt støtte til små og mellemstore virksom-
heder med fokus på landbrugssektoren, herunder adgang til kredit. Programmet støtter jobskabelse
- også til de unge - gennem grøn inklusiv vækst, herunder gennem støtte til økonomiske og mil-
jømæssige bæredygtige værdikæder inden for landbruget samt gennem fokus på opkvalificering
og faglærte. En indsats i 2021 vil støtte udbredelsen af mere bæredygtige energikilder. Derudover
støtter programmet kapacitetsopbygning af interesseorganisationer. Der forventes indgået tilsagn
for i alt 65,0 mio. kr. i 2021.

Sundhed: Sundhedsprogrammet fokuserer på øget adgang til og forbedret kvalitet af basale
sundhedsydelser ved at styrke sundhedssystemerne og specielt den primære sundhedstjeneste
gennem en menneskerettighedsbaseret tilgang. Derudover styrkes det offentligt-private samar-
bejde inden for sundhedssektoren gennem støtte til paraplyorganisationer og civilsamfundsorga-
nisationer, herunder arbejdet med at fremme unge kvinders ret til at bestemme over egen krop.
Støtte til Zanzibars sundhedssektor konsolideres og udfases under programmet. Der forventes
indgået tilsagn for i alt 35,0 mio. kr. i 2021.

God regeringsførelse: Programmet komplementerer de øvrige tematiske programmer ved
gennem støtte til en række civilsamfundsorganisationer at styrke disses kapacitet til at holde re-
geringen ansvarlig. Programmet har særligt fokus på fremme af menneskerettigheder, herunder
unge og kvinders rettigheder.

Offentlig forvaltning: Formålet med programmet er at forbedre forvaltningen af offentlige
midler og at bidrage til en forsvarlig implementering af det statslige budget med henblik på at
bidrage til en mere effektiv levering af serviceydelser til de fattigste dele af befolkningen. En del
at støtten går til modernisering af skatteadministrationen samt kapacitetsopbygning af Finansmi-
nisteriet til forbedring af den offentlige finansforvaltning med fokus på distriktsniveauet. I til-
knytning til programmet er der indgået en aftale om kapacitetsopbygning med universitetet i Dar
es Salaam med henblik på at levere forskningsbaserede og relevante resultater til brug for rege-
ringens policy-dialog om bl.a. fordelingspolitik og bæredygtig vækst.

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

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 253 mio. kr. til Tanzania. Hertil
kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer,
partnerskaber for markedsdrevet vækst, forskningssamarbejde samt regionale og tematiske initi-
ativer. Dertil støtter Danmark også Tanzania gennem sine multilaterale bidrag til en række in-
ternationale organisationer og EU.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

11. Kenya
Det bilaterale udviklingssamarbejde med Kenya understøtter ambitionerne i den strategiske

ramme for det samlede danske engagement i Kenya for 2021 til 2025 med fokus på tre overord-
nede mål: i) Grøn, bæredygtig og inklusiv vækst; demokratisk regeringsførelse, ii) menneskeret-
tigheder og lige adgang til ydelser med særligt fokus på sundhed; samt iii) modstandsdygtighed,
fred og stabilitet. Under det bilaterale udviklingssamarbejde planlægges der i 2020 afgivet et til-
sagn på 850,0 mio. kr. for perioden 2021 til 2025. Herudover blev der i 2020 afgivet tilsagn for
60,0 mio. kr. fra Klimapuljen. Det igangværende engagement i Kenya blev i 2020 yderligere
udvidet med 53,0 mio. kr. som en del af regeringens COVID-19 hjælpepakke over udviklingsbi-
standen. Heraf gik 23,0 mio. kr. til sundhedsindsatser, 10,0 mio. kr. til indsatser inden for vand
og sanitet samt 20,0 mio. kr. til sociale sikkerhedsnet for udsatte befolkningsgrupper.

Det bilaterale udviklingssamarbejde vil særligt bidrage til Kenyas opfyldelse af FN's ver-
densmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene),
mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 10 (Mindre ulighed), mål 13 (Klimaindsats),
mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Ind-
satserne vil bidrage til at genopbygge udviklingsprocessen i Kenya på en bedre og grønnere måde
efter COVID-19 samt til at håndtere effekterne af krisen.

Grøn, bæredygtig og inklusiv vækst: Der planlægges i 2020 afgivet et tilsagn på 380,0 mio.
kr. frem mod 2025 til fremme af grøn vækst og anstændige jobs, herunder gennem fokus på op-
kvalificering og faglærte. Indsatserne har fokus på unge og deres kompetencer, særligt inden for
grønne og arbejdsintensive værdikæder, på udvikling og anvendelse af klimateknologi- og løs-
ninger, grøn offentlig regulering, adgang til grøn energi samt styrkelse af Kenyas konkurrence-
dygtighed og integration i regionale og globale markeder.

Demokratisk regeringsførelse, menneskerettigheder og lige adgang til ydelser: Der planlæg-
ges i 2020 afgivet et tilsagn på 360,0 mio. kr. frem mod 2025 med sigte på at styrke demokratisk
regeringsførelse, menneskerettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder,
forebyggelse og behandling af seksuel og kønsbaseret vold samt bedre adgang til retssystemet.
Aktiviteterne har også fokus på en mere retfærdig fordeling af offentlige ydelser på lokalt niveau,
herunder adgang til primære sundhedsydelser for bl.a. at styrke familieplanlægning og forbedre
mødre- og børnesundheden.

Modstandsdygtighed, fred og stabilitet: Der planlægges i 2020 afgivet et tilsagn på 110,0 mio.
kr. frem mod 2025 med henblik på at styrke sårbare befolkningsgruppers modstandsdygtighed,
adgang til rent vand, forebyggelse og bekæmpelse af voldelig ekstremisme samt konflikt. Ind-
satserne skal blandt andet forebygge konflikter i takt med, at klimaforandringerne skærper kon-
kurrencen om ressourcer.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Vækst i landbrug og erhverv....................................................................... - 65,0 - - -
Sundhed ........................................................................................................ - 35,0 - - -
God regeringsførelse.................................................................................... - - - - -
Offentlig forvaltning (budgetstøtte)............................................................. - - - - -
Andet ............................................................................................................ 5,0 - - - -

I alt............................................................................................................... 5,0 100,0 - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 310,0 253,0 30,0 5,0 -
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Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Kenya.

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 170 mio. kr. til Kenya. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, kli-
mapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer. Dan-
mark støtter desuden Kenya gennem multilaterale bidrag til en række internationale organisationer
og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Bemærkninger: På finansloven for 2020 var midlerne fordelt på følgende aktiviteter: 200 mio. kr. til Sundhed; 450 mio.
kr. til Grøn vækst og beskæftigelse og 200 mio. kr. til God regeringsførelse. Disse aktiviteter planlægges omlagt via et
aktstykke i 2020 til ovenstående aktivitetsområder.

Forventede udbetalinger:

12. Uganda
Det danske udviklingssamarbejde med Uganda er tilpasset den nationale udviklingsplan og

prioriteterne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Udviklings-
samarbejdet retter sig overordnet mod FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling
mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 10 (Mindre ulighed) og
mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Landeprogrammet vægter kvinders og unges
deltagelse i social, politisk og økonomisk udvikling højt. Samarbejdet prioriterer navnlig det fat-
tige Norduganda med henblik på at fremme fred og stabilitet samt varige løsninger for de mere
end én million, primært sydsudanesiske, flygtninge og de værtssamfund, der huser flygtningene.
Valget af indsatsområder er sket i koordination med nationale samarbejdspartnere og øvrige ud-
viklingspartnere. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor
der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af
indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Uden-
rigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.

Visionen i landepolitikpapiret for 2018-2022 er at bidrage til udviklingen af et stabilt og de-
mokratisk Uganda, der gennem inklusiv og bæredygtig vækst har kurs mod status som mellem-
indkomstland, og som spiller en stabiliserende rolle i regionen. I overensstemmelse med Dan-
marks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af samarbejdet med
Uganda, er der iværksat et samlet landeprogram på 945,0 mio. kr., inklusiv midler fra Klima-
puljen, med to tematiske programmer inden for henholdsvis vækst og beskæftigelse og god re-
geringsførelse. Landeprogrammet blev i 2019 tilført 25,0 mio. kr. til udvidelse af støtten til
landbrugsudvikling i Norduganda under det tematiske program Vækst og Beskæftigelse. I 2020
blev landeprogrammet yderligere udvidet med 10,0 mio. kr. under det tematiske program God
regeringsførelse som en del af regeringens COVID-19 hjælpepakke over udviklingsbistanden.

Vækst og beskæftigelse: Programmet har et samlet afgivet tilsagn på 630,0 mio. kr., inklusiv
35,0 mio. kr. i tilsagn fra Klimapuljen. Programmet har til formål at støtte en bæredygtig og in-

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Grøn, bæredygtig og inklusiv vækst ........................................................... 380,0 - - - -
Demokratisk regeringsførelse, menneskerettigheder og lige adgang til
ydelser .......................................................................................................... 360,0 - - - -
Modstandsdygtighed, fred og stabilitet ....................................................... 110,0 - - - -
Andet ............................................................................................................ - - - - -

I alt............................................................................................................... 850,0 - - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 250,0 170,0 170,0 170,0 170,0
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klusiv økonomisk udvikling med hovedfokus på landbrugssektoren. Programmet har tre indsats-
områder: i) støtte til landbrugsudvikling i Norduganda med henblik på at reducere uligheden
mellem nord og resten af landet. Indsatsen inkluderer værtssamfund og flygtninge, ii) støtte til
udvikling af udvalgte værdikæder inden for landbruget med fokus på adgang til finansiering og
kapacitetsudvikling af små og mellemstore landbrugsvirksomheder og iii) forbedring af mar-
kedsadgange - lokalt, regionalt og globalt - via støtte til infrastrukturelle og lovgivningsmæssige
forbedringer af rammevilkårene for erhvervsudvikling og handel. 

God regeringsførelse: Programmet har et samlet afgivet tilsagn på 335,0 mio. kr. Programmet
yder støtte til både de institutioner, der har en forpligtelse til at beskytte borgernes rettigheder
og friheder i bred forstand, og de aktører, der arbejder for at fremme befolkningens forståelse af
deres rettigheder, deres evne til at kræve disse rettigheder samt holde regeringen og staten an-
svarlig. Programmet har fem indsatsområder: i) støtte til fremme af demokratisk regeringsførelse
i anden fase af et fælles program i samarbejde med seks andre udviklingspartnere med særligt
fokus på civilsamfundsorganisationers arbejde for menneskerettigheder, demokrati, fred og for-
soning, ii) støtte til reformer inden for den offentlige sektors økonomiforvaltning, iii) støtte til
anti-korruptions- og ombudsmandsrelaterede indsatser, iv) støtte til fremme af fred og forsoning
i det tidligere borgerkrigshærgede nordlige Uganda, samt v) fremme kvinders og unges seksuelle
og reproduktive sundhed og rettigheder og reduktion af kønsbaseret vold i samarbejde med FN's
Befolkningsfond. Indsatsen er fokuseret på det nordlige Uganda og inkluderer både værtssamfund
og flygtninge.

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

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 228 mio. kr. til Uganda. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, kli-
mapuljen, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer. Dertil
støtter Danmark også Uganda gennem sine multilaterale bidrag til en række internationale orga-
nisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

13. Mozambique
I overensstemmelse med den tidligere regerings beslutning om at fokusere det danske ud-

viklingssamarbejde og reducere antallet af prioritetslande er Mozambique udfaset som prioritets-
land. Udfasningen er sket i samarbejde med den mozambiquiske regering. De sidste udbetalinger
til programaktiviteter blev gennemført i 2020, hertil udgifter i forbindelse med den administrative
lukning.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Vækst og beskæftigelse ............................................................................... - - - - -
God regeringsførelse.................................................................................... - - - - -
Andet ............................................................................................................ - - - - -

I alt............................................................................................................... - - - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 200,0 227,9 182,7 127,0 -
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15. Ghana
Ghana er i transition, og det er Danmarks samarbejde med Ghana også. Landet opnåede i

2010 status som lavere mellemindkomstland, og den nuværende regerings ambition er at afslutte
traditionelt udviklingssamarbejde og styrke de kommercielle relationer med omverdenen. Ghana
har potentiale til at blive en af Afrikas centrale vækstøkonomier. En vigtig forudsætning er fast-
holdelse af Ghanas mangeårige tradition for fred og stabilitet, der i stigende grad udfordres af en
voksende terrortrussel i Sahel og begyndende militarisering af interne politiske grupperinger.

Danmarks sektororienterede bistandssamarbejde med Ghana blev i perioden 2014-20 gradvist
reduceret til fordel for øget handels- og investeringssamarbejde og et styrket myndighedssamar-
bejde inden for det maritime område, vand og statistik. Synergi mellem udvikling og handel, hvor
det er relevant og muligt, har været en rød tråd i Danmarks engagement og vil med afsæt i det
strategiske sektorsamarbejde fortsat være en prioritet. Samarbejdet med Ghana retter sig særligt
mod FN's verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål
9 (Industriel innovation og infrastruktur), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og
mål 17 (Partnerskaber for handling).

Transitionsstøtte: Der blev afgivet tilsagn for 20,0 mio. kr. i 2020 til en styrket indsats i
Ghana inden for fred og sikkerhed, antikorruption, lokaldemokrati og erhvervsmæssige ramme-
vilkår. Indsatsen udmøntes i perioden 2020-22 i en række fokuserede engagementer med centralt
placerede organisationer og tænketanke. Tilsagnet blev givet inden for rammerne af Verdens-
målsfaciliteten, der giver ambassaderne i transitions- og vækstøkonomier, fortrinsvis tidligere
prioritetslande, mulighed for at støtte strategisk vigtige udviklingsindsatser relateret til opnåelse
af FN's verdensmål.

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

I 2021 planlægges under nærværende konto udbetalt i alt ca. 6 mio. kr. til Ghana. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer,
forskningssamarbejde, partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initi-
ativer. Dertil støtter Danmark også Ghana gennem sine multilaterale bidrag til en række interna-
tionale organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

16. Benin
Det danske udviklingssamarbejde med Benin blev udfaset i 2013. Den danske ambassade i

Cotonou lukkede ligeledes i 2013.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Vækst i landbrug og erhverv....................................................................... - - - - -
Transitionsstøtte ........................................................................................... 20,0 - - - -
Andet ............................................................................................................ - - - - -

I alt............................................................................................................... 20,0 - - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 29,5 6,0 7,0 - -
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17. Burkina Faso
Det danske udviklingssamarbejde med Burkina Faso har som overordnede mål at bidrage til

gennemførelsen af landets økonomiske og sociale udviklingsstrategi samt at støtte en stabilisering
af landet gennem konfliktforebyggende indsatser. Som en del af regeringens COVID-19 hjælpe-
pakke over udviklingsbistanden blev det igangværende engagement i Burkina Faso i 2020 udvidet
med 30 mio. kr. til indsatser inden for vand og sanitet med et særligt fokus på værtssamfund i
nord, som huser mange internt fordrevne.

Der planlægges igangsat et nyt landeengagement for Burkina Faso for perioden 2021-2025
med forventet tilsagn på 450,0 mio. kr. i 2021. Landeengagementet bliver tilrettelagt i overens-
stemmelse med prioriteterne i den udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, samt
regeringens udviklingspolitiske prioriteter. Det nye landeengagement vil desuden bygge på re-
sultater og erfaringer fra de forudgående landeprogrammer, herunder landeprogrammet for
2016-2020. Den nærmere udmøntning af landeengagementets tilsagn i 2021 forventes fastlagt i
løbet af 2020. Der forventes støtte til en række af de bagvedliggende årsager til fattigdom, usta-
bilitet og migration. Dette kombineret med en række mere umiddelbare stabiliseringsskabende
indsatser med henblik på at bistå Burkina Faso med at dæmme op for den ustabilitet, der har ramt
landet, herunder indsatser indenfor vand og sanitet, god regeringsførelse samt jobskabelse i
landbruget. Det samlede landeengagement for Burkina Faso forventes at være på ca. 1.050 mio.
kr., dog afhængig af regeringens prioritering på de kommende finanslovsforslag.

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 210 mio. kr. til Burkina Faso. Hertil
kan komme udbetalinger fra den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, part-
nerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer. Dertil støtter Danmark
også Burkina Faso gennem sine multilaterale bidrag til en række internationale organisationer og
EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

18. Zambia
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

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

For landeprogrammet (2017-2022) planlægges, med forhøjelsen af programmet i 2020, et
samlet tilsagn på 1.105,0 mio. kr. Sammen med den fortsatte danske politiske/diplomatiske ind-
sats, civile og militære støtte til MINUSMA, humanitær bistand samt regionale stabiliserings-

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Nyt landeengagement................................................................................... - 450,0 - - -

I alt............................................................................................................... - 450,0 - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 135,0 150,0 200,0 100,0 0,0
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indsatser vil programmet bidrage til opnåelse af landepolitikkens tre strategiske mål: i) Fred og
forsoning, ii) god regeringsførelse gennem decentralisering samt iii) udvikling af den private
sektor og jobskabelse.

Fred og forsoning: Programmet på i alt 409,0 mio. kr. til fremme af Malis freds- og forso-
ningsproces blev iværksat i 2017. Programmet sigter på at støtte centrale og indflydelsesrige ak-
tørers bestræbelser på at fremme freds- og forsoningsprocessen, så den vedrører og inkluderer
den størst mulige del af den maliske befolkning, ikke mindst unge og kvinder. Der gives bl.a.
støtte til mægling og løsning af konflikter på nationalt og lokalt plan, til fremme af menneske-
rettigheder gennem oplysning og styrkelse af kapacitet hos nationale partnere, støtte til imple-
mentering af FN's sikkerhedsråds resolution 1325 omhandlende kvinders rolle i forebyggelsen
og løsningen af konflikter samt til at give stemme til det spirende civilsamfund i Mali med et
særligt fokus på unge, kvinder og andre marginaliserede grupper. I 2019 blev programmet udvidet
med 50,0 mio. kr. til Verdensfødevareprogrammets (WFP) indsats for at styrke modstandsdyg-
tigheden i skrøbelige områder i Mali i lyset af klimaforandringer. Programmet blev i 2020 udvidet
med yderligere 20,0 mio. kr. til WFP og 15,0 mio. kr. til FNs Børnefond (UNICEF) Mali som
en del af regeringens COVID-19 hjælpepakker over udviklingsbistanden.

God regeringsførelse: Programmet på i alt 441,0 mio. kr. til fremme af demokrati gennem
de nationale decentraliseringsreformer blev iværksat i 2017. Programmet sigter på at øge be-
folkningens adgang til offentlige serviceydelser gennem bl.a. bloktilskud til implementering af
regioner og kommuners investeringsplaner samt på kapacitetsudvikling og styrkelse af transparens
og folkelig deltagelse i decentrale offentlige plan- og budgetlægningsprocesser. Der gives støtte
til Ministeriet for Decentralisering mhp. bl.a. koordinering og monitorering af decentraliserings-
reformen samt til regionsrådet i Sikasso, hvor der fokuseres på styrkelsen af den administrative
kapacitet såvel som civilsamfundets evne til at deltage i beslutningsprocesser og holde admini-
strationen ansvarlig for brugen af offentlige midler.

Privatsektorudvikling og jobskabelse: Programmet på i alt 260,0 mio. kr., heraf 35,0 mio. kr.
fra Klimapuljen, for perioden 2019-2022 har til formål at fremme privatsektordrevet økonomisk
vækst og jobskabelse med fokus på værdikæder i landbrugs- og fødevaresektoren, unge entre-
prenører og forbedring af erhvervsklimaet. Den første indsats sigter på at hjælpe små og mel-
lemstore virksomheder med at vokse og skabe nye arbejdspladser gennem facilitering af samar-
bejder mellem mindre landbrugsproducenter og små- og mellemstore forarbejdningsvirksomheder
og via forbedret adgang til bl.a. finansiering, grøn teknologi og teknisk rådgivning. Det andet
indsatsområde fokuserer på at øge den økonomiske inddragelse af unge ved at støtte unge
iværksættere, herunder faglærte, med at starte egen virksomhed - der vil i den forbindelse være
specifik fokus på at støtte innovative forretningsideer og anvendelse af nye teknologier. I 2020
blev indsatsen rettet mod unge entreprenører udvidet med 10,0 mio. kr. som en del af regeringens
COVID-19 hjælpepakke over udviklingsbistanden. Det sidste indsatsområde vedrører forbedring
af rammevilkårene for privatsektorudvikling, herunder forbedre adgangen til at starte virksomhed,
lette de administrative og fiskale byrder på især små og mellemstore virksomheder, forbedre
konkurrenceevnen, forbedre rammerne for innovation og styrke privatsektororganisationernes
stemme.

Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Mali. I 2021 planlægges nye engagementer for 5,0 mio. kr. 

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt 275,0 mio. kr. til Mali. Hertil kan komme
udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, klimapuljen,
partnerskaber for markedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer. Dertil støtter
Danmark også Mali gennem sine multilaterale bidrag til en række internationale organisationer
og EU.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

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

kelte andre afrikanske lande, ligesom der finansieres regionale og andre indsatser over kontoen.
Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes
mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der
indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen og en konkret vur-
dering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af
indsatser.

I 2021 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:
Anstændige jobs og opkvalificering i Afrika: Der afsættes 75,0 mio. kr. til at styrke jobska-

belse og opkvalificering i Afrika. Med henblik på at skabe muligheder, særligt for unge, vil
midlerne blandt andet gå til indsatser, der forbedrer muligheden for efterspørgselsrettet er-
hvervsuddannelse, social dialog og anden opkvalificering rettet mod lokale jobmarkeder. Fokus
er på at fremme inklusiv bæredygtig vækst, herunder ligestilling og muligheder for kvinder. En
del af midlerne vil blive anvendt til et partnerskab med privatsektororganisationer i Mali med
henblik på at støtte erhvervsrettet uddannelse og opkvalificering baseret på den konkrete efter-
spørgsel på arbejdskraft i virksomhederne.

Indsats i Nordafrika 2021-2024: Der afsættes 50,0 mio. kr. årligt i fire år til en ny indsats i
Nordafrika. Indsatsen indgår i målsætningen om at fremme et mere retfærdigt og humant asyl-
system med en styrket indsats langs migrationsruter til Europa samt styrkelsen af Danmarks bi-
laterale relationer med landene i Nordafrika. De nordafrikanske lande er både oprindelses-, tran-
sit- og destinationslande og dermed selv udfordret af irregulær migration. Nordafrika udgør
samtidig et skrøbeligt nærområde til Europa og Danmark. Regionen er dertil kendetegnet ved
strukturelle udfordringer, hvilket forventes at blive forstærket som følge af befolkningstilvækst,
klimaforandringer, fattigdom, ulighed, konflikt, dårlig regeringsførelse og specifikt som følge af
implikationerne af COVID-19-krisen. Derfor igangsættes en ny indsats i nærområdet til Europa
med det formål at styrke modstandskraft, reducere sårbarhed og skrøbelighed, samt forbedre le-
vevilkårene i udvalgte lande i regionen. Indsatsen vil bidrage til at imødegå irregulær migration;
for eksempel gennem sociale sikkerhedsnet, jobskabelse samt tiltag med fokus på klima og sik-
kerhed. Initiativer, der har en positiv effekt for unge og ligestilling, vil blive prioriteret.

Grøn og bæredygtig genopbygning: Der afsættes 250,0 mio. kr. til projekter og programmer
og organisationer, der fremmer grøn og bæredygtig genopbygning i Afrika efter COVID-19-kri-
sen.

COVID-19 responspulje: Der afsættes 100,0 mio. kr. til indsatser, der arbejder for at afbøde
konkrete følgevirkninger af COVID-19-krisen i Afrika med fokus på bl.a. sundhed, social og
økonomisk udvikling og menneskerettigheder.

Nærområderamme: Der afsættes 70,0 mio. kr. til aktiviteter målrettet kriser, konflikt og
skrøbelige stater i Afrika og de bagvedliggende årsager til irregulær migration.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Fred og forsoning......................................................................................... - - - - -
God regeringsførelse.................................................................................... - - - - -
Privatsektorudvikling og jobskabelse.......................................................... - - - - -
Andet ............................................................................................................ 5,0 5,0 - - -

I alt............................................................................................................... 5,0 5,0 - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 249,0 275,0 332,0 250,0 250,0
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Andre indsatser i udvalgte lande: Der kan over kontoen ydes støtte til andre projekter og
programmer, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde med lande i
Afrika, herunder til at fremme et retfærdigt og humant asylsystem, bagvedliggende årsager til
irregulær migration og bekæmpelse af ulighed.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 83,6 mio. kr. i 2023 og 141,3
| mio. kr. i 2024. Tilpasningen sker som følge af opdateret skøn for udgifter til den fællesskabsfi-
| nansierede EU-bistand.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

25. Særlige bilaterale kvinde-indsatser i Afrika
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Med henblik på at sikre en mere effektiv udvik-

lingsbistand budgetteres indsatserne fra 2011 som en del af de respektive landerammer for prio-
ritetslandene og/eller som integrerede dele af programindsatser og gennem støtte til multilaterale
organisationer.

26. Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Aktiviteter, der hidtil var finansieret over nærvæ-

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

06.32.02. Udviklingslande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika (tekstanm. 101)
 (Reservationsbev.)

Den danske indsats i Asien, Mellemøsten og Latinamerika omfatter hovedsageligt udvik-
lingssamarbejdet med prioritetslandene.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 679,2 -55,0 210,0 600,0 350,0 200,0 200,0
04. Pakistan

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

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

05. Myanmar
Udgift ................................................... 3,0 4,4 5,0 50,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 3,0 4,4 5,0 50,0 - - -

| Mio. kr.
| B
| 2020
| F
| 2021
| BO1
| 2022
| BO2
| 2023
| BO3
| 2024

| Kontinental frihandel ...................................................................................| 25,0| -| -| -| -
| Fremme af Private investeringer i Afrika ...................................................| 80,0| -| -| -| -
| Støtte til handelslettende tiltag i Vestafrika................................................| 40,0| -| -| -| -
| Anstændige jobs og opkvalificering i Afrika. ............................................| -| 75,0| -| -| -
| Indsats i Nordafrika .....................................................................................| -| 50,0| 50,0| 50,0| 50,0
| Grøn og bæredygtig genopbygning.............................................................| -| 250,0| -| -| -
| COVID-19 responspulje ..............................................................................| -| 100,0| -| -| -
| Nærområderamme ........................................................................................| -| 70,0| -| -| -
| Fremtidige landeengagementer i Afrika......................................................| -| -| 981,4| 892,4| 1.436,2
| Andre indsatser i øvrige lande ....................................................................| 418,4| -| -| -| -

| I alt...............................................................................................................| 563,4| 545,0| 1.031,4| 942,4| 1.486,2
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07. Indonesien
Udgift ................................................... - -0,5 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -0,5 - - - - -

08. Palæstina
Udgift ................................................... -4,5 0,1 - 200,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -4,5 0,1 - 200,0 - - -

09. Afghanistan
Udgift ................................................... 320,7 26,8 - 100,0 100,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 320,7 26,8 - 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Indsatser i Syrien og nabolande
Udgift ................................................... - 200,0 200,0 200,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 200,0 200,0 200,0 - - -

11. Bangladesh
Udgift ................................................... 7,5 -53,4 5,0 50,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 7,5 -53,4 5,0 50,0 - - -

12. Nepal
Udgift ................................................... - -215,6 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -215,6 - - - - -

13. Bhutan
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

14. Vietnam
Udgift ................................................... -3,8 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -3,8 - - - - - -

15. Øvrige indsatser i Asien og
 Mellemøsten

Udgift ................................................... 363,7 0,0 - - 250,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 363,7 0,0 - - 250,0 100,0 100,0

16. Nicaragua
Udgift ................................................... -0,2 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

17. Bolivia
Udgift ................................................... -3,0 -16,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -3,0 -16,1 - - - - -

18. Øvrige indsatser i Latinamerika
Udgift ................................................... 0,0 -0,7 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 0,0 -0,7 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 6,0
I alt .................................................................................................................................. 6,0
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04. Pakistan
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

et fredeligt og mere demokratisk samfund baseret på bæredygtig, ansvarlig og inklusiv økonomisk
vækst, som fremmer menneskerettigheder for alle. Baseret på landepolitikpapiret for Myanmar
blev der i 2016 og 2017 indgået tilsagn på samlet 470 mio. kr. til et landeprogram for 2016-2020.
Der planlægges hertil et tilsagn på 50,0 mio. kr. dækkende 2021 til forlængelse af relevante ak-
tiviteter forud for beslutning om et kommende landeengagement. Tilsagnet vil blive givet i for-
længelse af det eksisterende landeprogram i Myanmar og i overensstemmelse med den udvik-
lingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, samt regeringens udviklingspolitiske priori-
teter.

Landeprogrammet for Myanmar ligger inden for kernen af Danmarks udviklingspolitiske og
humanitære strategi med fokus på: i) fred, demokrati og menneskerettigheder, ii) uddannelse og
iii) bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst. Landeprogrammet indeholder indsatser for lige-
stilling samt støtte til etniske og marginaliserede grupper og bidrager samlet til Myanmars indsats
for at nå FN's verdensmål, herunder mål 4 (Kvalitetsuddannelse), mål 5 (Ligestilling mellem
kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke
institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).

Myanmars demokratiske transition er i en kritisk fase, efter at ny vold og konflikt brød ud i
Rakhine-staten i 2017, og over 700.000 rohingayer flygtede til Bangladesh. Flere dele af lande-
programmet og den øvrige bistandsportefølje i Myanmar, herunder inden for fiskeri, uddannelse
og menneskerettigheder, søger at fremme fred og forsoning for alle i Rakhine-staten og dermed
adressere nogle af de grundlæggende årsager til krisen. Udviklingssamarbejdet indgår i et sam-
menhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser
og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret
vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning
af indsatser.

Uddannelse: Danmarks støtte til den uformelle uddannelsessektor, der skal medvirke til at
sikre uddannelse af børn, som befinder sig i konfliktområder og derfor ikke har adgang til rege-
ringsskoler. Endvidere støtte til regeringens uddannelsesreform både til kapacitetsopbygning og
i samarbejde med Australien, Finland og Verdensbanken til at styrke de enkelte skoler og elever
samt læreruddannelsen med henblik på at forbedre kvaliteten af den formelle grundskoleuddan-
nelse.

Fred, demokrati og menneskerettigheder: Danmarks støtte til indsatser, der kan fremme fred
og forsoning i landet gennem en multidonorfond fortsættes i 2021 i samarbejde med bl.a. Au-
stralien, Canada, EU, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA. Tilsagnet i 2021 forventes
bl.a. at have fokus på en videreudvikling af forsonings- og beskæftigelsesorienterede aktiviteter
i Rakhine samt aktiviteter relateret til konflikthåndtering blandt forskellige etniske grupper.
Endvidere forventes en videreudvikling af menneskerettighedsprogrammet for jurastuderende til
at omfatte alle universiteter i landet. Endelig forventes støtten til mediesektoren fortsat. Der for-
ventes indgået tilsagn for i alt 25,0 mio. kr. i 2021.

Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst: Den igangværende økonomiske reformproces og
ophævelsen af de fleste internationale sanktioner har åbnet nye muligheder for den private sektor
i Myanmar. Danmarks støtte søger at udnytte de forbedrede muligheder til at fremme en men-
neskerettighedsbaseret inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst med henblik på at adressere
fattigdom. Det sker gennem indsatser i fiskerisektoren og støtte til fremme af den økonomiske
og miljømæssige bæredygtighed af små og mellemstore virksomheder. Tilsagnet i 2021 forventes
at gå til en udvidet støtte til små og mellemstore virksomheder og ventes bl.a. at have fokus på
grøn omstilling, jobskabelse og COVID-19-relaterede aktiviteter. Der forventes et tilsagn på 25,0
mio. kr. i 2021.
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Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Myanmar.

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 74,0 mio. kr. til Myanmar. Hertil kan
komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, part-
nerskaber for markedsdrevet vækst, klimapuljen samt regionale og tematiske initiativer. Dertil
støtter Danmark også Myanmar gennem sine multilaterale bidrag til en række internationale or-
ganisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

07. Indonesien
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

lem) har som overordnet mål at understøtte realiseringen af en fredelig løsning på den israelsk-
palæstinensiske konflikt. Udgangspunktet for opnåelsen af en bæredygtig fred mellem israelerne
og palæstinenserne er fortsat en forhandlet to-statsløsning. Det danske udviklingssamarbejde med
Palæstina indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsig-
tede udviklingsindsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen
i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige ret-
ningslinjer for tilpasning af indsatser.

Det eksisterende landeprogram for Palæstina løber fra 2016-2020. Det planlægges at bygge
videre herpå med et nyt landeengagement for 2021-2025 med forventet tilsagn i 2021 på 200,0
millioner kroner. Landeengagementet vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med prioriteterne i
den udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, samt regeringens udviklingspoliti-
ske prioriteter. Det nye landeengagement vil desuden bygge på resultater og erfaringer fra de
forudgående landeprogrammer, herunder landeprogrammet for 2016-2020. Den nærmere ud-
møntning af landeengagementets tilsagn i 2021 forventes fastlagt i løbet af 2020. Det samlede
landeengagement for Palæstina forventes at være på ca. 450 mio. kr., dog afhængig af regeringens
prioritering på de kommende finanslovsforslag.

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt ca. 82 mio. kr. til Palæstina. I tillæg hertil
er der afsat humanitær støtte til UNRWA i form af et kernebidrag på 105 mio. kr. årligt under
§ 06.39.01.11. FN's organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA). Hertil kan komme udbeta-
linger fra den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisationer, partnerskaber for mar-
kedsdrevet vækst samt regionale og tematiske initiativer. Dertil støtter Danmark også Palæstina
gennem sine multilaterale bidrag til en række internationale organisationer og EU.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Uddannelse ................................................................................................... - - - - -
Fred, demokrati og menneskerettigheder .................................................... - 25,0 - - -
Inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst .................................................. - 25,0 - - -
Andet ............................................................................................................ 5,0 - - - -

I alt............................................................................................................... 5,0 50,0 - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 86,7 74,0 - - -
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

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

redygtig udvikling i landet, og det understøtter således FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom),
mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål
17 (Partnerskaber for handling). De konkrete indsatser adresserer endvidere mål 2 (Stop sult),
mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). Udviklingssam-
arbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der blandt instrumenterne både
anvendes langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser.

Der planlægges et tilsagn i 2021 på 100,0 mio. kr. til forlængelse af relevante aktiviteter,
forud for beslutning om et kommende landeengagement. Tilsagnet vil blive givet i forlængelse
af det eksisterende landeprogram med relevante justeringer, herunder mulige aktiviteter til støtte
af en evt. fredsproces i Afghanistan. Aktiviteterne vil være i overensstemmelse med Danmarks
udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, samt regeringens udviklingspolitiske
prioriteter. Den nærmere udmøntning af tilsagnet i 2021 forventes fastlagt i løbet af 2020.

Forlængelse af landeprogram: Landeprogrammet vil i 2021 fortsat være primært rettet mod:
i) god regeringsførelse, ii) uddannelse og iii) vækst og beskæftigelse. Opretholdelse af rettigheder,
særligt kvinders rettigheder, indgår som en tværgående prioritet. Derudover indgår beskyttelse
af særligt udsatte grupper, herunder gennem støtte til forebyggelse af irregulær migration, som
et hensyn i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne. Bidrag til god regeringsførelse
og uddannelse forventes overvejende kanaliseret gennem Verdensbankens multidonor trust fund
(ARTF), herunder med fokus på at sikre bedre adgang til skolegang, især for piger, og en højere
kvalitet i undervisningen. Økonomisk vækst og beskæftigelse ventes understøttet gennem en
indsats i landbrugssektoren, ligeledes gennem ARTF. I tillæg til bidraget, der kanaliseres gennem
ARTF, støtter Danmark god regeringsførelse og demokratiudvikling i Afghanistan, herunder
korruptionsbekæmpelse. Herudover er der fokus på menneskerettigheder med særlig vægt på
kvinders rettigheder. Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større ind-
satser, kan mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamar-
bejdet med Afghanistan, støttes.

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 100 mio. kr. til Afghanistan.
Hertil kan komme udbetalinger fra bl.a. den humanitære ramme, danske civilsamfundsorganisa-
tioner samt regionale og tematiske initiativer, herunder Freds- og stabiliseringsfonden. Dertil
støtter Danmark også Afghanistan gennem sine multilaterale bidrag til en række internationale
organisationer og EU.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Nyt landeengagement................................................................................... - 200,0 - - -

I alt............................................................................................................... - 200,0 - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 92,0 82,1 107,0 53,5 0,0
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

10. Indsatser i Syrien og nabolande
Krisen i Syrien har siden 2011 udviklet sig til at være en af de mest komplekse og langvarige

kriser i verden, med massive menneskelige omkostninger til følge for befolkningen, både i Syrien
og i Syriens nabolande, hvor langt størstedelen af de omkring 5,6 millioner syriske flygtninge
befinder sig. I lyset af den komplekse og dynamiske udvikling i området oprettedes i 2019 nær-
værende konto for at muliggøre en mere langsigtet, løsningsorienteret og sammenhængende dansk
indsats for flygtninge, internt fordrevne, og berørte værtssamfund samt institutioner og organisa-
tioner i og omkring Syrien. Indsatsen gennemføres i samarbejde og koordination med internatio-
nale og danske partnere med fokus på at fremme helhedstænkning på tværs af humanitære, ud-
viklings-, stabiliserings- og fredsopbyggende indsatser for at sikre størst mulig gennemslagskraft
af indsatsen. Formålet er at reducere sårbarhed, skrøbelighed, fremme levevilkår og sikre fortsat
beskyttelse for fordrevne, flygtninge og værtssamfund i nærområderne til Syrien. Der planlægges
i 2021 afgivet et nyt tilsagn på 200,0 mio. kr.

Det samlede danske bistandsengagement i og omkring Syrien forventes i 2021 at beløbe sig
til mindst 700 mio. kr., idet der udover bidrag over nærværende konto, forventes bidrag fra bl.a.
§ 06.39.03 Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser, § 06.32.10.13. Retfærdigt
og humant asylsystem, inkl. udsendelse, samt bidrag gennem det regionale Syrien/Irak program
under § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden.

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 150 mio. kr. Hertil kommer
udbetalinger fra øvrige konti. Dertil støtter Danmark også indsatser i Syrien og nabolande gennem
sine multilaterale bidrag til en række internationale organisationer og EU.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Forlængelse af nuværende landeprogram ................................................... - 100,0 - - -
Nyt landeengagement................................................................................... - - 100,0 100,0 100,0

I alt............................................................................................................... - 100,0 100,0 100,0 100,0

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Indsats i Syrien ............................................................................................ 200,0 200,0 - - -

I alt............................................................................................................... 200,0 200,0 - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 200,0 150,0 50,0 - -
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11. Bangladesh
Udviklingssamarbejdet med Bangladesh har til formål at støtte landets fortsatte udvikling

mod en bæredygtig og inklusiv vækst som grundlag for at styrke de politiske og kommercielle
relationer med Danmark samt at fremme frihed, rettigheder og sikkerhed. Udviklingssamarbejdet
komplementeres af økonomisk diplomati, midler fra klimapuljen, migrationsmidler og myndig-
hedssamarbejdet inden for arbejdsmiljø. Den overordnede ramme for det danske engagement
udgøres af landepolitikpapiret for Bangladesh (2019-2021), der understøttes af ét samlet femårigt
landeprogram for udviklingsindsatsen dækkende perioden 2016-2020. Der planlægges hertil af-
givet et tilsagn på 50,0 mio. kr. dækkende 2021 til forlængelse af relevante aktiviteter forud for
beslutning om et kommende landeengagement. Tilsagnet vil blive givet i forlængelse af det ek-
sisterende danske landeprogram i Bangladesh og i overensstemmelse med den udviklingspolitiske
og humanitære strategi, Verden 2030, samt regeringens udviklingspolitiske prioriteter.

Den globale og nationale ramme for samarbejdet udgøres af FN's verdensmål og Bangladeshs
egen femårsplan for 2020-2025. Mere konkret bidrager Danmark til opfyldelse af FN's verdens-
mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og
økonomisk vækst), mål 10 (Mindre ulighed), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed
og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udviklingssamarbejdet indgår i
et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklings-
indsatser og humanitære indsatser. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en
konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for til-
pasning af indsatser. I tillæg er udvalgte aktiviteter i 2020 blevet tilpasset for at imødegå konse-
kvenserne af COVID-19 krisen og bidrage til genopretning i Bangladesh.

Landeprogrammet udgøres af følgende tre tematiske programmer: 
Vækst og beskæftigelse i landbruget: Programmet har et samlet tilsagn på 155,0 mio. kr. I

samarbejde med det bangladeshiske landbrugsministerium, FN's Udviklingsprogram (UNDP) og
Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD) når indsatserne under programmet ud
til omkring 2,400,000 fattige småbønder (halvdelen kvinder) i de mest marginaliserede landom-
råder i Bangladesh. Fokus er på forbedring af småbøndernes livsgrundlag og modstandskraft.
Særligt har samarbejdet med IFAD (2020-2026) til formål sikre et øget fokus på værdikædeud-
vikling i landbruget. Dele af programmet har særligt fokus på flygtningeværtsbefolkningerne di-
rekte berørt af de negative følgevirkninger af rohingya-flygtningekrisen samt på de oprindelige
folk i det post-konfliktramte Chittagong Hill Tracts-område. I 2021 planlægges et nyt tilsagn på
20,0 mio. kr. til videreførelse af indsatser, der har fokus på at styrke modstandskraften i flygt-
ningeværtssamfundene og blandt sårbare grupper i Cox's Bazar. Indsatserne vil bl.a. sigte mod
at styrke sammenhængen mellem udviklingsindsatser og humanitære indsatser.

Klimasikring og bæredygtig energi: Programmet har et samlet tilsagn på 211,0 mio. kr.
(herunder 30,0 mio. kr. fra klimapuljen under § 06.34.01.70. Klimapulje). Konkret fokuserer
indsatserne på klimatilpasning blandt de dele af befolkningen, der er hårdest ramt af klimafor-
andringer og naturkatastrofer samt på grøn omstilling af udvalgte dele af den bangladeshiske
tekstilindustri. Førstnævnte programelement har særligt fokus på flygtningeværtsbefolkningerne
direkte berørt af de negative følgevirkninger af rohingya-flygtningekrisen samt på de oprindelige
folk i det post-konfliktramte Chittagong Hill Tracts-område. I 2021 planlægges et nyt tilsagn på
20,0 mio. kr. til indsatser, der har fokus på grøn omstilling, herunder fremme af grønne løsninger
inden for bl.a. tekstilsektoren.

Menneskerettigheder og god regeringsførelse: Programmet har et samlet tilsagn på 137 mio.
kr. Indsatserne under programmet har til formål at understøtte god regeringsførelse og respekten
for menneskerettighederne i Bangladesh. Konkret fokuserer indsatserne på bl.a. lige adgang til
serviceydelser, oprettelse af krisecentre og behandlingstilbud for voldsramte kvinder bl.a. i ro-
hingya flygtningelejrene, retshjælp ifm. oprindelige folks jordrettigheder, samt fremme af dialog
mellem arbejdsmarkedets parter. Programmet har et særligt tværgående fokus på klimatilpasning
samt kvinder og pigers rettigheder. I 2021 planlægges et nyt tilsagn på 8,0 mio. kr. til viderefø-
relse af indsatser, der har fokus på arbejdstagerrettigheder, herunder fremme af dialog mellem
arbejdsmarkedets parter.
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Andet: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår gennem større indsatser, støttes
mindre projekter og programmer, der ligger inden for formålet med udviklingssamarbejdet med
Bangladesh. I 2021 planlægges tilsagn for 2,0 mio. kr.

I 2021 planlægges over nærværende konto udbetalt i alt ca. 100 mio. kr. til Bangladesh. Hertil
kommer midler fra bl.a. den humanitære ramme, migrationsmidler, danske civilsamfundsorgani-
sationer, partnerskaber for markedsdrevet vækst, klimapuljen, myndighedssamarbejdet samt re-
gionale og tematiske initiativer. Dertil støtter Danmark også Bangladesh gennem sine multilate-
rale bidrag til en række internationale organisationer og EU.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Forventede udbetalinger:

12. Nepal
Nepal er udfaset som prioritetsland. Udfasningen foregik gradvist frem mod midten af 2019.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Bhutan
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Vietnam
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Øvrige indsatser i Asien og Mellemøsten
Sideløbende med udviklingssamarbejdet med prioritetslandene i Asien kan der ydes bidrag

til andre lande i regionen, ligesom der finansieres regionale og enkelte andre indsatser i Asien
og Mellemøsten over kontoen. Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk enga-
gement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser
samt indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i
landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige ret-
ningslinjer for tilpasning af indsatser.

Mindre projekter i udvalgte lande: Udover den del af udviklingssamarbejdet, som foregår
gennem større indsatser i de danske prioritetslande, kan der over kontoren ydes støtte til projekter
og programmer, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde i øvrige ud-
valgte lande.

Kontoen er en rammebevilling.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Vækst og beskæftigelse i landbrug ............................................................. - 20,0 - - -
Klimasikring og bæredygtig energi............................................................. - 20,0 - - -
Menneskerettigheder og god regeringsførelse ............................................ - 8,0 - - -
Andet ............................................................................................................ 5,0 2,0 - - -

I alt............................................................................................................... 5,0 50,0 - - -

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 143,7 100,8 85,0 85,0 80,0
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16. Nicaragua
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Bolivia
Bolivia er udfaset som prioritetsland. Udfasningen foregik gradvist med de sidste udbetalinger

til programaktiviteter i 2019, hertil udgifter i 2020 til den administrative lukning.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

18. Øvrige indsatser i Latinamerika
Under nærværende konto kan der ydes støtte til regionale og enkelte andre indsatser i Cen-

tralamerika, der ligger inden for formålet med det danske udviklingssamarbejde, og under hen-
syntagen til den samlede fokusering af bistanden.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.04. Personelbistand (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til forskellige former for personelbistand mv.,

herunder udsendelse af rådgivere, rådgivende enheder i ude- og hjemmetjenesten, kompeten-
ceudvikling, anvendelse af firmarådgivere og eksterne konsulenter til en række bistandsopgaver
inden for udviklingsbistanden samt visse særlige driftsudgifter, der relaterer sig direkte til admi-
nistrationen af udviklingsbistanden. Over kontoen blev tidligere afholdt udgifter til myndigheds-
samarbejde og stipendiatbistand. Dette er fra og med 2017 flyttet til § 06.38.02. Rammebetin-
gelser, viden og forretningsmuligheder.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 231,6 240,4 267,0 258,8 257,8 257,8 257,8
10. Rådgiverbistand

Udgift ................................................... 6,4 -0,8 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,4 -0,8 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0

12. Firmarådgivere
Udgift ................................................... 6,3 22,3 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,3 22,3 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0

13. Bistandsfaglig kompetenceud-
 vikling mv.

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

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

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5 Der er adgang til at anvende op til 20 pct. af bevillingen til afholdelse
af lønudgifter i forbindelse med administration af udviklingsbistanden,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel til § 06.11.01.20. Administration af ud-
viklingsbistand.
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14. IT, ejendoms-, rejse-, kompeten-
ceudviklings- og kommunika-

 tionsudgifter
Udgift ................................................... 96,8 82,7 99,4 100,2 100,2 100,2 100,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger 96,8 - 99,4 100,2 100,2 100,2 100,2
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 82,7 - - - - -

15. Rådgivende enheder
Udgift ................................................... 122,1 136,2 123,6 124,6 124,6 124,6 124,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger 122,1 - 123,6 77,6 77,6 77,6 77,6
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 136,2 - 47,0 47,0 47,0 47,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 7,6
I alt .................................................................................................................................. 7,6

10. Rådgiverbistand
Over kontoen finansieres udgifter til fællesomkostninger i tilknytning til rådgiverbistanden

såsom udgifter til rekrutteringsfirma, rejse- og opholdsudgifter til kandidater i forbindelse med
interview, annonceudgifter, psykologscreening af kandidater, der skal til risikable steder, advokat-
og revisorudgifter vedrørende funktionær- og persondataretlige spørgsmål, administration af
selvforsikring og udbetalte forsikringsbeløb, gruppelivsforsikring og sundhedsrådgivning. Herud-
over finansieres løn, rejser og ophold mv. til korttidsrådgivere, der primært udfører aktiviteter,
som ikke relaterer sig til gennemførelsen af allerede finansierede programmer og projekter.
Kontoen dækker også lokalt ansatte rådgivere, eksempelvis lokale konsulenter fra det pågældende
land på vilkår gældende i landet og ikke på vilkår for internationale rådgivere.

Rådgiverbistanden stiller viden, ekspertise og specialiseret administrativ støtte til rådighed i
forbindelse med gennemførelsen af udviklingssamarbejdet. Rådgivere er som hovedregel placeret
hos partnere i modtagerlandet med henblik på kapacitetsopbygning af samarbejdspartnerne i ud-
viklingslandene. Udenrigsministeriet bistås af et eksternt konsulentfirma i rekrutteringen af råd-
givere.

Udgifter til løn mv. for såvel udsendte som lokale lang- og korttidsrådgivere og bilaterale
juniorrådgivere i relation til gennemførelsen af interventioner, programmer og projekter afholdes
over de enkelte indsatser.

12. Firmarådgivere
Firmarådgivere anvendes til en række opgaver i tilknytning til udviklingsaktiviteternes til-

rettelæggelse og administration, herunder til sektorstudier, identifikation, detailstudier, review
missioner, udbud, monitorering af tværgående opgaver mv. Over kontoen afholdes også udgifter
til opgaver udført i fællesskab med andre organisationer. Firmarådgivere i tilknytning til udvik-
lingsaktiviteternes gennemførelse (faglig bistand, uddannelse, træning mv.) finansieres som ho-
vedregel over de respektive program- og projektbevillinger.
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13. Bistandsfaglig kompetenceudvikling mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. IT, ejendoms-, rejse-, kompetenceudviklings- og kommunikationsudgifter
Under kontoen afholdes en række udgifter, der relaterer sig direkte til administrationen af

udviklingsbistand såsom IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter for ambassaderne i
udviklingslandene. Udgifter til bistandsfaglig kompetenceudvikling af såvel rådgivere som Dani-
das egne medarbejdere i Udenrigsministeriet og på ambassaderne i udviklingslandene afholdes
også over nærværende konto.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på
regnskabet til nærværende konto.

15. Rådgivende enheder
Rådgivende enheder understøtter forberedelsen og implementeringen af tematiske program-

mer, miljøprogrammer, erhvervsindsatserne eller andre indsatsområder, hvor programmernes ka-
rakter nødvendiggør specialviden i forbindelse med udviklingsbistanden.

Rådgivende enheder er som hovedregel etableret på en dansk ambassade i modtagerlandet. I
andre tilfælde kan rådgivende enheder være etableret i lande/områder, hvortil Danmark yder bi-
stand uden at have en ambassade (repræsentationskontorer mv.) samt i tilknytning til udmønt-
ningen af særlig projektbistand, multilateral bistand, økonomistyring og -kontrol og faglig eks-
pertise i hjemmetjenesten. For rådgivende enheder placeret på ambassader i prioritetslande mv.
takstafregnes de rådgivende enheders andel af fællesomkostningerne på baggrund af faktiske ud-
gifter.

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2022 med henblik på håndtering af priorite-
rede indsatser vedrørende Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) initia-
tivet jf. § 06.38.02.12. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling.

De pågældende udgifter afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på
regnskabet til nærværende konto. I den forbindelse er der adgang til at afholde lønudgifter som
overføres til § 06.11.01. Udenrigstjenesten som intern statsligt overførsel, jf. BV 2.10.5.

06.32.05. Danidas erhvervsplatform (Reservationsbev.)
Under denne konto afholdtes til og med 2016 udgifter til gennemførelsen af Danidas er-

hvervsplatform. Aktiviteterne videreføres under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til inve-
steringer og § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder. De tilbageværende
konti vil blive lukket, når regnskaberne er afsluttede.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... -19,9 -18,3 - - - - -
12. Erhvervsindsatser og samfunds-
 ansvar

Udgift ................................................... -19,7 -17,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -19,7 -17,9 - - - - -

15. Innovative Partnerskaber
Udgift ................................................... -0,3 -0,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,3 -0,4 - - - - -

16. FN's Global Compact
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - - - - -
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17. Gennemførsel af aktiviteter i er-
 hvervshandlingsplanen

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

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

20. Danida Business Delegations
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar
Kontoen for erhvervsindsatser og samfundsansvar er nedlagt fra og med 2017. Udgifter til

nye bevillinger afholdes under § 06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer og §
06.38.02. Rammebetingelser, viden og forretningsmuligheder.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

15. Innovative Partnerskaber
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. FN's Global Compact
Over kontoen blev der tidligere afholdt bidrag til FN's Global Compact. Bidraget afholdes

nu over § 06.38.02.12. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling.

17. Gennemførsel af aktiviteter i erhvervshandlingsplanen
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Danida Business Delegations
Under denne konto afholdtes til og med 2016 udgifter til Danida Business Delegations. Fra

2017 afholdes disse udgifter over § 06.38.02.12. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn
omstilling.

06.32.07. Lånebistand (Reservationsbev.)
På grundlag af de retningslinjer, som Finansudvalget tiltrådte ved akt. 218 af 31. maj 1995,

ydes der eftergivelse eller reduktion af en række udviklingslandes statslånsgæld til Danmark.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 19,4 22,9 26,4 35,5 38,0 40,5 40,5
Indtægtsbevilling ......................................... 83,4 - - - - - -
12. Afskrivning af lån

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

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

13. Nedskrivning af lån
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

14. Gældslettelse til udviklingslan-
 dene

Udgift ................................................... 19,4 22,9 26,4 35,5 38,0 40,5 40,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 19,4 22,9 26,4 35,5 38,0 40,5 40,5

15. Afdrag på statslån til udviklings-
 lande

Indtægt ................................................ 83,4 - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. 83,4 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,2
I alt .................................................................................................................................. 0,2

12. Afskrivning af lån
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Nedskrivning af lån
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. Gældslettelse til udviklingslandene
Gældslettelsen gives til fattige, højtforgældede lande på deres gæld til den danske stat (Eks-

port Kredit Fonden) som følge af garanterede eksportkreditter. Gældslettelsen kan ydes ved re-
duktion af gældens hovedstol eller som løbende rentetilskud. Gældslettelse forudsætter normalt,
at der foreligger en multilateral aftale herom imellem debitorlandet og kreditorlandenes koordi-
nationsorgan, den såkaldte Paris-klub. For lande, hvis gæld behandles i henhold til initiativet for
højtforgældede fattige lande (Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative), er forudsat, at
hele eksportkreditgælden til Danmark eftergives. I opfølgning på Paris-klubbens aftale med Cuba
i 2015 udestår eftergivelse af renter i takt med, at hovedstolen på eksportkreditter indfries over
en 18-årig periode 2016-2033. Hertil kan komme eventuelle nye gældslettelsesaftaler vedrørende
eksportkreditter, der måtte blive indgået i regi af Paris-klubben.

Kontoen er en rammebevilling.
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15. Afdrag på statslån til udviklingslande
Kontoen er nedlagt fra og med 2019 grundet ændrede OECD/DAC-regler for opgørelse af

indtægter fra lån som udviklingsbistand. Indtægterne fra afdrag på statslån til udviklingslandene
overføres til § 06.11.37. Afdrag på statslån.

06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under nærværende hovedkonto afholdes udgifter til FN's Højkommissær for Menneskerettig-

heder (OHCHR), DIGNITY - det danske institut mod tortur, Institut for Menneskerettigheder,
den tværministerielle Freds- og Stabiliseringsfond og øvrige indsatser vedrørende stabilisering
og konfliktforebyggelse samt til støtte for demokrati og menneskerettigheder.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 723,8 765,8 828,7 765,0 767,3 749,0 731,7
10. Styrkelse af indsatser i nærom-
 råder

Udgift ................................................... -15,0 -0,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -15,0 -0,9 - - - - -

20. Bilateral regionalbistand
Udgift ................................................... -5,3 -0,6 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -5,3 -0,6 - - - - -

30. Projekter til støtte for demokrati
 og menneskerettigheder

Udgift ................................................... -0,8 -2,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,8 -2,4 - - - - -

35. OHCHR - FN's Højkommissær
 for Menneskerettigheder

Udgift ................................................... - 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

40. DIGNITY - Dansk Institut mod
 Tortur

Udgift ................................................... 48,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 48,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0

50. Det Arabiske Initiativ
Udgift ................................................... -24,0 -1,5 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -24,0 -1,5 - - - - -

60. Stabilisering og konfliktforebyg-
 gelse

Udgift ................................................... 61,3 63,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 61,3 63,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

70. Demokrati, menneskerettigheder
og god regeringsførelse
Udgift ................................................... 251,3 163,4 210,7 147,0 149,3 131,0 113,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 251,3 163,4 210,7 147,0 149,3 131,0 113,7
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80. Freds- og Stabiliseringsfonden
Udgift ................................................... 379,0 399,5 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 379,0 399,5 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

85. Institut for Menneskerettigheder
 (IMR)

Udgift ................................................... - - 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

90. Institut for Menneskerettigheder
 (IMR)

Udgift ................................................... 29,2 32,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 29,2 32,2 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,0
I alt .................................................................................................................................. 12,0

10. Styrkelse af indsatser i nærområder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Bilateral regionalbistand
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Projekter til støtte for demokrati og menneskerettigheder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. OHCHR - FN's Højkommissær for Menneskerettigheder
De Forenede Nationers kontor for Højkommissæren for Menneskerettigheder (OHCHR) har

som mandat at fremme og beskytte menneskerettighederne for alle på grundlag af bl.a. FN-pagten,
Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, FN's menneskerettighedskonventioner samt
Wien-erklæringen og -handlingsplanen. OHCHR opfylder sit mandat gennem overvågning af og
støtte til medlemsstaternes beskyttelse af menneskerettighederne og gennem sikring og styrkelse
af FN's samlede og tværgående menneskerettighedsarbejde. OHCHR er FN-systemets omdrej-
ningspunkt og katalysator for aktiviteter, forskning, uddannelse og information vedrørende forsvar
for og fremme af menneskerettighederne og er sekretariat for FN's internationale menneskeret-
tighedsmekanismer, herunder FN's Menneskerettighedsråd.

Det danske bidrag støtter OHCHR's gennemførelse af sit mandat og ydes med henblik på at
fremme Danmark som en markant global forsvarer for menneskerettigheder, demokrati og lige-
stilling i overensstemmelse med det fjerde strategiske pejlemærke i strategien Verden 2030.
Danmark støtter OHCHR's særlige fokus på menneskerettighedsudfordringer relateret til kvinder
og unge, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, civilsamfundet, samt nye tek-
nologier. Bevillingen understøtter hovedsageligt verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke
institutioner), men understøtter ligeledes elementer under verdensmål 5 (Ligestilling mellem
kønnene), verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og verdensmål 10 (Mindre
ulighed).

Det årlige danske bidrag til OHCHR udgør 60,0 mio. kr., hvoraf 27,0 mio. kr. udgør et ik-
ke-øremærket kernebidrag. For at styrke menneskerettighederne på landeniveau allokeres endvi-
dere 28,0 mio. kr. til indsatser i udviklingslande gennem et øremærket bidrag til FN's frivillige
fond for teknisk samarbejde inden for menneskerettigheder. Med bekæmpelse af tortur som en
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hovedprioritet i Danmarks menneskerettighedsindsatser allokeres desuden 5,0 mio. kr. til FN's
frivillige fond for torturofre. Fonden støtter organisationer, som arbejder med rehabilitering af
ofre for tortur og deres familier. Begge fonde administreres af OHCHR og modtager kun midler,
der direkte øremærkes til formålet. Danmark var i 2020 den 6. største frivillige bidragsyder til
OHCHR.

Udgiften blev til og med 2018 afholdt over § 06.32.08.70. Demokrati og Menneskerettighe-
der.

40. DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur
Der ydes et bidrag til DIGNITY's internationale arbejde med relevans for udviklingslandene.

Støtten til DIGNITY bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke
institutioner). Bidraget vil især blive anvendt til to hovedformål: i) projekter i udviklingslande,
herunder forebyggelse, projekt- og programrelateret oplysning og fortalervirksomhed og ii)
forskning i tortur og organiseret vold med relevans for forholdene i udviklingslandene, herunder
internationalt oplysningsarbejde.

DIGNITY er hjemmehørende i Danmark, men arbejdet for en verden uden tortur er globalt
og har særligt fokus på de svageste i udviklingslandene. Målet er en verden uden tortur, hvilket
søges opnået gennem forebyggelse, behandling og tilvejebringelse af ny viden om tortur og følger
heraf.

Arbejdet er organiseret inden for tre temaer: i) rehabilitering, ii) forebyggelse af tortur i
fængsler og iii) forebyggelse af tortur og organiseret vold i større byområder. Der lægges stor
vægt på at styrke koblingen mellem DIGNITY's forskningsindsats og aktiviteterne i udviklings-
landene. Der afsættes i 2021 53,0 mio. kr. til DIGNITY.

50. Det Arabiske Initiativ
Over kontoen blev der tidligere afholdt udgifter til Det Arabiske Initiativ. Som led i om-

strukturering af Det Arabiske Initiativ blev kontoen nedlagt fra 2014 og udgifterne afholdes under
§ 06.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

60. Stabilisering og konfliktforebyggelse
På rammen afsættes midler til prioriterede indsatser inden for konfliktforebyggelse, stabili-

sering og fredsopbygning. Rammen bidrager bl.a. til opfyldelse af FN's verdensmål 16 (Fred,
retfærdighed og stærke institutioner). Der afsættes i 2021 30,0 mio. kr. til civile udsendelser via
Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) til prioriterede lande og regioner, hvor Danmark bi-
drager med samtænkte indsatser. Der afsættes ligeledes 20,0 mio. kr. til indsatser indenfor stabi-
lisering og konfliktforebyggelse. Endvidere afsættes 15,0 mio. kr. til OSCE's særlige monitore-
ringsmission til Ukraine. Under kontoen afholdtes til og med 2017 udgifter til migrationsindsatser.
Fra 2018 afholdes disse udgifter under § 06.32.10. Migration.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Freds- og Stabiliseringsberedskabet ............................................................ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Stabilisering og konfliktforebyggelse.......................................................... 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
OSCE monitoreringsmission Ukraine ......................................................... 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

I alt............................................................................................................... 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
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70. Demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse
Over kontoen støttes konkrete landeindsatser samt regionale og globale tværgående indsatser,

der kan bidrage til opbygningen af stadig flere frie og effektive demokratiske stater, forbedring
af retstilstanden og fremme af respekten for menneskerettigheder i udviklingslandene, herunder
også støtte til forskning, metodeudvikling og udredningsarbejde vedrørende menneskerettigheder
samt til visse internationale aktiviteter til støtte for oprindelige folk og medier. Bidrag ydes på
ad hoc basis til statslige partnere og i form af et eller flerårige aftaler med organisationer.

Der er fra dansk side bl.a. etableret et samarbejde med International Work Group for Indi-
genous Affairs (IWGIA), International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), den
danske ombudsmandsinstitution samt Institut for Flerpartisamarbejde. Herudover forudses i 2021
bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Internationale anti-korruptionsindsatser: Der afsættes 25,0 mio. kr. til anti-korruptionsinds-
atser, herunder promovering af transparens i udvindingssektoren, inddragelse af den private sektor
i korruptionsbekæmpelse, fremme af implementeringen af FN's anti-korruptionskonvention og
styrkelse af civilsamfundets rolle som vagthund. Indsatserne kan rettes mod en bred gruppe af
forskelligartede aktører, som eksempelvis United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
civilsamfundskoalitionen for FN's anti-korruptionskonvention (UNCAC Coalition), Transparency
International, Global Anti-Corruption Consortium, Publish What You Pay, U4, Extractive Indu-
stries Transparency Initiative (EITI) og Maritime Anti-Corruption Network (MACN).

Multilaterale initiativer til bekæmpelse af tortur: Kampen mod tortur har i årtier været en
dansk mærkesag, og internationalt opfattes Danmark som den førende nation i arbejdet med at
komme tortur til livs. I kampen mod tortur er multilaterale indsatser en vigtig hjørnesten. Der
afsættes derfor 10 mio. kr. årligt til multilaterale initiativer, der har til formål at forebygge og
bekæmpe tortur gennem bl.a. implementering af FN's torturkonvention, kapacitetsopbygning i
retsvæsenet og assistance til torturofre.

Indsatser vedrørende religions- og trosfrihed: Der afsættes 5,0 mio. kr. til projekter og akti-
viteter, der inden for rammerne af regeringens tilgang til området kan bidrage til at fremme reli-
gions- og trosfrihed samt beskytte trosbaserede minoriteter. Midlerne udmøntes gennem et sær-
skilt vindue inden for den eksisterende puljeordning administreret af Dansk Missionsråds Ud-
viklingsafdeling (§ 06.33.01.12) med henblik på at styrke arbejdet for religions- og trosfrihed.

Andre indsatser: Der ud over støttes andre mindre indsatser, der ligger inden for underkon-
toens formål.

Kontoen er en rammebevilling.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

80. Freds- og Stabiliseringsfonden
Over Freds- og Stabiliseringsfonden støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der under-

støtter bredere stabiliseringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i kryds-
feltet mellem sikkerhed og udvikling. Kontoen bidrager til opfyldelse af FN's verdensmål 16
(Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Der er især fokus på Mellemøsten og Nordafrika,
Afrikas Horn, Sahelregionen, Afghanistan-regionen samt Østeuropa. Endvidere støttes tematiske
prioriteter såsom bekæmpelse af voldelig ekstremisme, sikkerheds- og retssektorindsatser, direkte
stabiliserende indsatser og maritim sikkerhed. Bidrag afholdt over nærværende konto rapporteres
som udviklingsbistand i henhold til OECD/DAC-reglerne.

Der afsættes i alt 400,0 mio. kr. over kontoen i 2021. I 2021 planlægges bl.a. følgende ind-
satser over kontoen:

Syrien/Irak/regionalt: Under det nuværende regionale stabiliseringsprogram for Syrien og
Irak (2019-2021) planlægges afgivet tilsagn for 130 mio. kr. i 2021. I Syrien forventes pro-
grammet bl.a. at omfatte stabiliseringsindsatser, støtte til civilsamfundet samt fremme af den po-
litiske forhandlingsproces og fredsopbygning. I Irak forventes programmet bl.a. at fokusere på
stabilisering, forsoning samt bidrag til sikkerhedssektorreformer og minerydning. Indsatserne vil
afhænge af udviklingen i Syrien og Irak.

Afrikas Horn: Der planlægges afgivet tilsagn på 50,0 mio. kr. i 2021 under det flerårige freds-
og stabiliseringsprogram for Afrikas Horn (2018-2022). Programmet har et regionalt fokus på
stabiliseringsindsatser i bred forstand, herunder kapacitetsopbygning i regionen, støtte til stabili-
serings- og sikkerhedsaktører i Somalia, imødegåelse af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af
grænseoverskridende organiseret kriminalitet både til lands og til vands, herunder fortsat be-
kæmpelse af maritim kriminalitet. Stabiliseringsprogrammet skal ses som en samtænkt del af den
samlede danske indsats i regionen, især i prioritetslandene Somalia, Kenya og Etiopien.

Sahel: Den nuværende fase af det flerårige freds- og stabiliseringsprogram målrettet Sahel-
regionen forventes afsluttet med udgangen af 2021. Programmet har et regionalt fokus på sik-
kerhed og stabilisering, herunder bekæmpelse af voldelig ekstremisme og organiseret kriminalitet,
konfliktforebyggelse, styrkelse af demokratisk kontrol med sikkerhedsapparatet samt bekæmpelse
af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Programmet kan desuden bidrage til at forebygge
irregulær migration med et regionalt perspektiv. Programmet dækker hovedsageligt prioritetslan-
dene Mali, Burkina Faso samt Niger og er en samtænkt del af den samlede danske indsats i re-
gionen. I løbet af 2021 vil der blive truffet beslutning om en eventuel ny fase af freds- og stabi-
liseringsprogrammet for Sahel.

Afghanistan: Der planlægges afgivet tilsagn på 80,0 mio. kr. til Afghanistan i 2021 gennem
en etårig forlængelse af det flerårige freds- og stabiliseringsprogram for Afghanistan-regionen
(2018-2020). Forlængelsen skyldes forsinkelse i udarbejdelse af nye indsatser grundet COVID-
19-krisen. Tilsagnet forventes at gå til opbygningen af det afghanske nationale politi, der skal
bidrage til at styrke den civile kapacitet til at varetage landets stabilitet og fremme befolkningens
retssikkerhed. Indsatsen finansieret over Freds- og Stabiliseringsfonden skal ses i sammenhæng

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

IWGIA .......................................................................................................... 16,7 50,0 - - 50,0
IRCT ............................................................................................................. - - 27,0 - -
Institut for flerpartisamarbejde .................................................................... 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Ombudsmanden ............................................................................................ - - 2,7 - 2,7
Civilsamfundets Råderum............................................................................ 43,0 - 9,0 39,0 -
Skat og udvikling......................................................................................... 50,0 - - - -
Internationale anti-korruptionsindsatser ...................................................... 25,0 25,0 25,0 - -
Multilaterale initiativer til bekæmpelse af tortur........................................ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Indsatser vedr. religions- og trosfrihed ....................................................... 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Andre indsatser ............................................................................................ 31,0 27,0 40,6 47,0 16,0

I alt............................................................................................................... 210,7 147,0 149,3 131,0 113,7
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med det samlede danske engagement i Afghanistan. I løbet af 2021 vil der blive truffet beslutning
om det fremtidige niveau for freds- og stabiliseringsprogrammet i Afghanistan og dets anvendelse.

Østeuropa: Der planlægges afgivet tilsagn for 17,0 mio. kr. i 2021 under det flerårige freds-
og stabiliseringsprogram i Ukraine (2018-2021). Programmet har fokus på at skabe stabilisering
i de regeringskontrollerede områder i det østlige Ukraine og at styrke dialogen med de lokale
myndigheder og dermed bidrage til at genopbygge social samhørighed og forbedre sikkerheden.
Programmet skal ses som en samtænkt del af den samlede danske indsats i Ukraine.

Guineabugten: Et flerårigt regionalt freds- og stabiliseringsprogram for maritim sikkerhed i
Guineabugten blev påbegyndt i 2019 (2019-2021). Programmet er en sammentænkt del af den
samlede danske maritime indsats i Guineabugten. I 2021 planlægges afgivet tilsagn for 5,5 mio.
kr. Programmet omfatter støtte til maritim governance; maritime strategier og lovgivning, træning
og regional dialog samt farvandsovervågning og kontrol.

FN's Fredsopbygningsfond: Der planlægges afgivet tilsagn i 2021 på 30,0 mio. kr. som første
del af et flerårigt bidrag til FN's Fredsopbygningsfond (2021-2023). Fonden støtter aktiviteter og
organisationer, der understøtter varig fred i lande påvirket af konflikt.

Kriserespons/reserve: Der er desuden afsat midler til kriserespons/reserve, hvilket muliggør
fleksibel og hurtig handling i krisesituationer, såsom i Libyen og Yemen, og ved andre mulig-
heder, der måtte understøtte Freds- og Stabiliseringsfondens prioriteter.

Ud over midler finansieret over udviklingsbistanden tilgår midler fra § 06.11.15.40. Freds-
og Stabiliseringsfonden (ikke udviklingsbistand). Herudover bidrager Forsvarsministeriet i ram-
men af forsvarsforliget med 100,0 mio. kr. fra §12 til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2021. Med
henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen forventes en fortsættelse af den
tværministerielle samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet,
Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne fastlægges.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

85. Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Der ydes bidrag til Institut for Menneskerettigheder (IMR) med henblik på at gennemføre

instituttets internationale arbejde i overensstemmelse med de danske udviklingspolitiske målsæt-
ninger. Støtten til IMR bidrager til at opfylde FN's verdensmål - særligt mål 16 (Fred, retfær-
dighed og stærke institutioner).

Med udgangspunkt i instituttets status som Danmarks nationale menneskerettighedsinstitu-
tion, har IMR's internationale arbejde til formål at bidrage til udviklingen af effektive nationale
og internationale menneskerettighedssystemer i udviklingslandene, der beskytter og fremmer
menneskerettigheder.

Bidraget bliver især anvendt til at realisere tre strategiske fokusområder: i) samarbejde med
nationale statslige institutioner i udviklingslandene med et menneskerettighedsmandat for at ud-
vikle kapacitet og ekspertise til at fremme forbedringer af og respekten for menneskerettighederne
inkl. koblingen mellem menneskerettigheder og bæredygtig udvikling ii) samarbejde med inter-
nationale og regionale menneskerettighedsaktører i udviklingslandene med henblik på at styrke
normer og strukturer for det internationale menneskerettighedssystem, herunder med fokus på

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Syrien/Irak/regionalt ..................................................................................... 145,0 130,0 - - -
Afrikas Horn ................................................................................................ 49,0 50,0 - - -
Sahel ............................................................................................................. 27,0 - - - -
Afghanistan .................................................................................................. 80,0 80,0 80,0 80,0 -
Østeuropa ..................................................................................................... 17,0 17,0 - - -
Guineabugten ............................................................................................... 12,0 5,5 - - -
FN's Fredsopbygningsfond .......................................................................... 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Kriserespons/reserve .................................................................................... 40,0 87,5 290,0 290,0 370,0

I alt............................................................................................................... 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
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koblingen mellem menneskerettigheder og erhvervsliv i udviklingslandene, og iii) maksimere
resultater via strategiske partnerskaber, international alliancedannelse, lokal tilstedeværelse samt
dokumentation af resultater.

Der planlægges i 2021 afgivet tilsagn på 40,0 mio. kr. til IMR.

90. Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Bidrag til Institut for Menneskerettigheder blev tidligere afholdt over kontoen. Fra og med

2020 er bidraget flyttet til § 06.32.08.85. Institut for Menneskerettigheder (IMR).

06.32.09. Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) 2017-2021 fokuserer på Mellemøsten og

Nordafrika (MENA) og er en integreret del af dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Formålet er
at støtte ansvarlig regeringsførelse, menneskerettigheder, ligestilling og medier samt økonomiske
muligheder med et særligt fokus på unge og kvinder. De fire fokuslande for DAPP er Marokko,
Tunesien, Jordan og Egypten. Verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige
jobs og økonomisk vækst), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Part-
nerskab for handling) er vigtige elementer i DAPP. DAPP udmøntes primært gennem strategiske
partnerskabsaftaler mellem danske organisationer og lokale organisationer i MENA-landene.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 189,3 195,8 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
10. Dansk-arabiske partnerskabsafta-
 ler

Udgift ................................................... 152,0 161,9 163,0 163,0 155,0 155,0 155,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 152,0 161,9 163,0 163,0 155,0 155,0 155,0

20. Øvrige indsatser
Udgift ................................................... 37,3 33,8 37,0 37,0 45,0 45,0 45,0
18. Lønninger / personaleomkostninger - 0,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 37,3 33,8 37,0 37,0 45,0 45,0 45,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,8
I alt .................................................................................................................................. 5,8

10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler
I programperioden 2017-2021 er der udvalgt fem danske strategiske partnere på baggrund

af et offentligt EU-udbud med fri konkurrence. De valgte partnere er DIGNITY - Dansk Institut
mod Tortur (i konsortium med Institut for Menneskerettigheder, Euromed Rights, Euro-Mediter-
ranean Foundation for Support for Human Rights Defenders og Danmission), International Media
Support, KVINFO (i samarbejde med Kvinderådet, Danner, Sex og Samfund og Landsforeningen
for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner), Ulandssekretariatet (i konsortium med Dansk
Industri) og Oxfam IBIS. Et enkelt engagement varetages af Den Afrikanske Udviklingsbank.
Fra 2020 er 8 mio. kr. flyttet fra § 06.32.09.20. Øvrige indsatser til § 06.32.09.10. Dansk-arabiske
partnerskabsaftaler med henblik på pilotaktiviteter i Algeriet med udvalgte strategiske partnere.
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Der er indgået femårige strategiske partnerskabsaftaler betinget af årlige bevillinger på finanslo-
ven.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

20. Øvrige indsatser
Der afsættes i 2021 en ramme på 37,0 mio. kr. til øvrige indsatser under Dansk-Arabisk

Partnerskabsprogram (DAPP), der understøtter DAPP's målsætninger, men ikke er omfattet af de
strategiske partnerskabsaftaler. Det omfatter bl.a. støtte til en særlig ungepulje til fremme af unge
inden for demokrati, kultur og sport samt støtte til Dansk-Egyptisk Dialog Initiativ i Kairo til
fremme af dansk-arabisk dialog og samarbejde. Endvidere fortsættes samarbejdet med EU gen-
nem sekundering af danske eksperter til EU-missionerne i regionen. Herudover omfatter kontoen
bl.a. støtte til rådgiverkontorer i Jordan, Tunesien og Marokko, der rådgiver DAPP partnerne,
støtter deres aktiviteter og identificerer reformåbninger i regionen. Programmet har desuden en
kommunikationsenhed placeret hos DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier). Endelig har
programmet afsat midler til monitorering og evaluering af programmet.

Kontoen er en rammebevilling.

06.32.10. Migration (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes bidrag til forebyggelse af irregulær migration bl.a. gennem

styrkelse af indsatser inden for forbedring af lokale levevilkår og kapacitetsopbygning og fremme
af et retfærdigt og humant asylsystem. Bidragene udmøntes gennem indsatser i samarbejde med
bl.a. EU, FN og lokale aktører. Nogle indsatser er nye, mens andre tidligere blev finansieret under
§ 06.36.06.24. Øvrige multilaterale bidrag og § 06.32.08.60. Stabilisering og konfliktforebyggel-
se.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 509,5 215,0 290,0 490,0 365,0 365,0 365,0
11. Overgangsbistand til øvrige Bal-
 kan

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

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

12. EU's Tyrkietfacilitet
Udgift ................................................... 144,5 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 144,5 - - - - - -

13. Retfærdigt og humant asylsy-
stem, inkl. udsendelse
Udgift ................................................... 340,0 190,0 190,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

DIGNITY Dansk Institut mod Tortur ......................................................... 43,0 43,0 - - -
International Media Support........................................................................ 28,0 28,0 - - -
KVINFO ....................................................................................................... 25,0 25,0 - - -
Ulandssekretariatet LO/FTF ........................................................................ 17,0 17,0 - - -
Oxfam IBIS.................................................................................................. 35,0 35,0 - - -
Den afrikanske Udviklingsbank .................................................................. 15,0 15,0 - - -
Strategiske partnerskaber ............................................................................. - - 155,0 155,0 155,0

I alt............................................................................................................... 163,0 163,0 155,0 155,0 155,0
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41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 340,0 190,0 190,0 300,0 300,0 300,0 300,0

14. International Organisation for
 Migration (IOM)

Udgift ................................................... 25,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 25,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

15. Fremme af fælleseuropæiske mi-
 grationsindsatser

Udgift ................................................... - - 50,0 15,0 15,0 15,0 15,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 50,0 15,0 15,0 15,0 15,0

16. Fremtidens flygtningerespons
Udgift ................................................... - - - 125,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 125,0 - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

11. Overgangsbistand til øvrige Balkan
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. EU's Tyrkietfacilitet
EU Faciliteten for Flygtninge i Tyrkiet blev etableret i 2016. Det overordnede formål med

faciliteten er at støtte håndtering af det store antal asylansøgere og flygtninge fra Syrien, der
opholder sig i Tyrkiet. Midlerne anvendes til nærområdeindsatser målrettet flygtninges umiddel-
bare behov og til de tyrkiske myndigheders og værtssamfunds håndtering heraf. EU-Kommis-
sionen vil være ansvarlig for at forvalte bidraget til faciliteten i overensstemmelse med gældende
regler og procedurer.

13. Retfærdigt og humant asylsystem, inkl. udsendelse
Der afsættes 300,0 mio. kr. til indsatser af relevans for udsendelse til udviklingslande, hvortil

Danmark har personer i udsendelsesposition, og til indsatser, der kan bane vejen for et retfærdigt
og humant asylsystem. Heraf vil 110,0 mio. kr. være til aktiviteter, der er direkte møntet på for-
bedring af oprindelseslandets mulighed for håndtering af migrationsudfordringer og tilbagetagelse
af egne statsborgere, herunder også gennem tildelingen af modtagelses- og reintegrationsstøtte til
frivilligt hjemvendte, hvilket kan ske i samarbejde med udlændingemyndighederne. Aktiviteter
vil kunne støttes under forudsætning om fremdrift i samarbejdet med landene om tilbagetagelse.
De resterende 190,0 mio. kr. afsættes til aktiviteter, der er møntet på at bane vejen for et retfær-
digt og humant asylsystem gennem teknisk bistand og kapacitetsopbygning i nærområderne og
langs migrationsruterne inden for grænsekontrol, opbygning af asylsystemer og imødegåelse af
irregulær migration. Alle aktiviteter skal uanset deres umiddelbare formål også fremme økono-
misk udvikling og velfærd i de pågældende udviklingslande i bred forstand.

Kontoen er en rammebevilling.
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14. International Organisation for Migration (IOM)
International Organisation for Migration (IOM), der er den førende mellemstatslige organi-

sation på migrationsområdet, har til opgave at sikre velordnet migration globalt, at fremme in-
ternationalt samarbejde på migrationsområdet og at yde humanitær bistand til migranter i nød.
IOM opnåede i september 2016 status som et FN-relateret agentur, hvilket kun yderligere styrkede
det tætte samarbejde mellem IOM og resten af FN-systemet på migrationsområdet.

IOM har en nøglerolle på området for menneskelig mobilitet, herunder beskyttelse af mi-
granter og internt fordrevne personer såvel i migrationssammenhæng som i forhold til genbo-
sættelse, frivillig tilbagevenden og reintegration samt assistance i forhold til praktiske løsninger
på migrationsudfordringerne, herunder ved indsatser til kapacitetsopbygning af landes nationale
migrationsstyringssystemer med henblik på at skabe mere sikker og regulær migration. IOM kan
ligeledes spille en afgørende rolle i forhold til håndtering af blandede migrationsstrømme, fra
f.eks. Libyen mod Europa og langvarige løsninger generelt på migrationsområdet. Dermed bi-
drager IOM til opfyldelsen af FN's Verdensmål 10 om facilitering af sikker, regulær og ansvarlig
migration. Dermed bidrager IOM også i stigende grad til implementeringen af de fire mål i
Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, ved bl.a. at medvirke til at
forebygge irregulær migration og sikre bedre migrationsstyring globalt. IOM har kontorer i over
100 lande, og indsatsen er hovedsageligt finansieret via støtte til konkrete projekter. IOM har et
stærkt ønske om fremover at opnå en større grad af ikke-øremærket finansiering, hvilket vil øge
organisationens fleksibilitet og evne til hurtigt at reagere på nye migrationsudfordringer. Det år-
lige kernebidrag til IOM er på 25 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. afsættes som et tematisk bidrag
i overensstemmelse med målet i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi om at fo-
rebygge irregulær migration, fremme tilbagetagelser og kapacitetsopbygge nationale myndigheder
i forhold til at håndtere og skabe mere sikker og regulær migration. Derudover afsættes 25 mio.
kr. til forebyggelse af irregulær migration og migrationshåndtering i Afrika, herunder Sahel og
Afrikas Horn. Relevante landeindsatser vil blive udvalgt på baggrund af danske ambassaders
dialog med myndighederne i oprindelses- og transitlande og med IOM på landeniveau

15. Fremme af fælleseuropæiske migrationsindsatser
Med henblik på at fremme danske prioriteter i forhold til at reducere irregulær migration af-

sættes 15 mio. kr. til fremme af fælleseuropæiske migrationsindsatser. Bl.a. efter dansk pres for-
ventes migration højt prioriteret under EU's flerårige finansielle ramme for 2021-2027, der vil
udgøre det finansielle grundlag for implementeringen af EU's nye Migrations- og Asylpagt.
Danske bilaterale bidrag vil bl.a. kunne understøtte og bidrage til at forme EU's strategiske mi-
grationspartnerskaber med tredjelande. Derudover kan der under kontoen gives støtte til indsatser,
der indsamler data og fremmer evidensbaserede politikker samt innovative tiltag, der kobler mi-
grationsindsatser med tværgående danske udviklingspolitiske prioriteter.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

EU's Trustfund for Afrika ........................................................................... 20,0 - - - -
Andet ............................................................................................................ 30,0 - - - -
Fremme af fælleseuropæiske migrationsindsatser ...................................... - 15,0 15,0 15,0 15,0

I alt............................................................................................................... 50,0 15,0 15,0 15,0 15,0
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Forventede udbetalinger:

16. Fremtidens flygtningerespons
Der afsættes 125,0 mio. kr. til en international pilotmodel for fremtidens flygtningerespons.

Med henblik på at øge flygtninge og fordrevnes adgang til selvforsørgelse og offentlige ydelser,
herunder uddannelse og sundhed og at støtte lokalsamfund i håndteringen af flygtningetilstede-
værelsen, vil modellen omfatte udvikling af innovative, inklusive og bæredygtige løsninger i en
udvalgt flygtninge- og fordrivelseskrise i Afrika. Det vil ske i et tæt samarbejde med stedlige
myndigheder, andre donorer, FN-organisationer og civilsamfundsorganisationer. Der vil være et
stærkt fokus på sårbare gruppers særlige behov, potentialer og rettigheder, ikke mindst blandt
piger og kvinder; på unge som forandringsagenter på vejen mod en bedre fremtid; og på øget
modstandskraft mod klimaforandringer. Indsatsen understøtter Danmarks strategiske mål om at
fremme et retfærdigt og humant asylsystem.

06.32.11. Naboskabsprogram (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
I 2017 blev en femårig strategisk ramme for det danske Naboskabsprogram godkendt sammen

med udmøntningen i to landeprogrammer i Ukraine og Georgien. Rammens to overordnede for-
mål er: i) fremme af menneskerettigheder og demokratisering og ii) styrkelse af bæredygtig og
inklusiv økonomisk udvikling. Rammen og programmerne tager udgangspunkt i erfaringer fra
tidligere indsatser i regionen, den udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, samt
FN's verdensmål. Særligt mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 7 (Bæredygtig energi), mål
8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) samt mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner)
har været pejlemærker for den strategiske ramme og programmerne. Der er særligt fokus på
fremme af unges rolle i reform- og demokratiseringsprocessen. Programmerne er også blevet
identificeret i tæt samarbejde med landene og i overensstemmelse med deres udviklingsstrategier
og EU-tilnærmelse.

 Naboskabsprogrammet gennemføres i overvejende grad gennem længerevarende og større
programmer, der suppleres med mere fleksible indsatser, hvilket giver mulighed for hurtig re-
spons, når den aktuelle politiske udvikling i modtagerlandene tilsiger dette. Støtte til unge, civil-
samfund og medier gennemføres i samarbejde med danske civilsamfundsorganisationer. Inden for
aktiviteter rettet mod menneskerettigheder og demokratisering vil man, hvor det er hensigts-
mæssigt, inddrage aktører fra andre af EU's østlige naboskabslande mhp. at sikre erfaringsud-
veksling og vidensdeling.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

I alt............................................................................................................... 50,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.12 Tilsagn inkluderer tilbageførsler af tilsagn fra de nedlagte konti §
06.11.19.10. Almindelig virksomhed, § 06.11.19.15. Freds- og stabi-
litetsfremmende indsatser på Balkan, § 06.11.19.20. Demokratifonden,
§ 06.11.19.25. Støtteindsatser i det udvidede EU's nabolande, herunder
Østersøregionen, § 06.11.19.30. Naboskabsindsatser i lande, der er
omfattet af OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand
og § 06.11.19.40. Naboskabsindsatser i lande, der ikke er omfattet af
OECD's DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 150,2 122,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
10. Programindsatser

Udgift ................................................... 133,2 106,8 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 62,8 106,8 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0
58. Værdipapirer, tilgang .................... 70,4 - - - - - -

20. Øvrige indsatser
Udgift ................................................... 17,0 15,2 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 17,0 15,2 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 46,7
I alt .................................................................................................................................. 46,7

10. Programindsatser
Der afsættes i alt 140,0 mio. kr. til programindsatser under naboskabsprogrammet i Ukraine

og Georgien.
Demokratisering og menneskerettigheder: I 2021 planlægges et samlet tilsagn på 70,0 mio.

kr. til en fortsættelse af den danske støtte til civilsamfund og frie medier med særlig vægt på unge.
Indsatsen vil ske i samarbejde med danske civilsamfunds- og ungeorganisationer. Programmet
vil i særlig grad understøtte FN's verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt
mål 17 (Partnerskab for handling).

Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling: I 2021 planlægges et samlet tilsagn på 68,0 mio.
kr. med det formål at fremme energiinvesteringer og energieffektivitet samt et velfungerede ar-
bejdsmarked, herunder fremme af trepartssamarbejde. Programmet vil bidrage særligt til FN's
verdensmål 7 (Bæredygtig energi) og mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk udvikling).

Teknisk bistand og monitorering: Endeligt er der i 2021 afsat 2,0 mio. kr. til teknisk bistand,
monitorering samt til kommunikationsinitiativer.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

BV 2.10.5 Af kontoen kan der, med henblik på bistandsrelevante indsatser i for-
hold til EU's naboer mod øst og sydøst, afholdes udgifter til sekunde-
ring af eksperter og rådgivere i bl.a. internationale organisationer og
centrale offentlige institutioner.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Demokratisering og menneskerettigheder ................................................... 116,0 70,0 - - -
Bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling............................................ 22,0 68,0 - - -
Teknisk bistand, monitorering..................................................................... 2,0 2,0 - - -
Strategiske partnerskaber ............................................................................. - - 140,0 140,0 140,0

I alt............................................................................................................... 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0



§ 06.32.11.20. 87

20. Øvrige indsatser
Udover de større programindsatser vil det fortsat have dansk prioritet at sekundere danskere

til bl.a. OSCE's særlige monitoreringsmission i Ukraine samt til internationale organisationer i
relation til regionen. Sekundering vil følge de overordnede geografiske, tematiske og/eller politi-
ske prioriteter. Andre mindre tværgående og fleksible programindsatser kan i begrænset omfang
støttes i EU's østlige naboskabslande.

Kontoen er en rammebevilling.

06.33. Bistand gennem civilsamfundsorganisationer
Dette aktivitetsområde omfatter den del af det bilaterale udviklingssamarbejde, der ydes for-

trinsvis gennem danske civilsamfundsorganisationer.
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-

heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

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

Under denne konto afholdes udgifter til at styrke civilsamfundet i udviklingslandene som led
i gennemførelsen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030 og
fremme af FN's Verdensmål. Det overordnede mål er at bidrage til udviklingen af et stærkt, uaf-
hængigt og mangfoldigt civilsamfund gennem en bred vifte af støttemuligheder, der bidrager til
at fremme demokrati og bekæmpe fattigdom i udviklingslandene og styrker det folkelige enga-
gement i udviklingssamarbejdet. Det omfatter indsatser rettet mod rammebetingelserne for civil-
samfundets arbejde, fattigdomsbekæmpelse gennem en rettighedsbaseret tilgang samt behovet for
at sikre en tættere kobling mellem humanitære indsatser og det langsigtede udviklingsarbejde i
konfliktramte situationer og stater med særligt svage civilsamfund. Over kontoen ydes endvidere
støtte til organisationernes oplysningsaktiviteter i Danmark. Denne støtte kan ikke overstige 2 pct.
af det bevilligede budget til program- og projektaktivitet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 933,8 975,8 935,8 935,8 935,8 935,8 935,8
10. Strategiske Partnerskaber

Udgift ................................................... 661,0 663,2 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 661,0 663,2 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0

11. Strategiske Initiativer
Udgift ................................................... 9,2 35,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 9,2 35,3 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

12. Puljeordninger og netværk
Udgift ................................................... 263,6 277,3 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 263,6 277,3 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Strategiske Partnerskaber
Over kontoen finansieres tilskud til de danske civilsamfundsorganisationer, der på baggrund

af en åben ansøgningsrunde er udvalgt som strategiske partnere for perioden 2018-2021. Ansøg-
ningsrunden omfattede også midler under § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser
og § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer.

Tilskuddene giver de strategiske partnere mulighed for at planlægge og gennemføre langsig-
tede indsatser i samarbejde med deres partnere i udviklingslande i overensstemmelse med danske
udviklingspolitiske og humanitære prioriteter. Det omfatter rettighedsbaserede indsatser i form
af kapacitetsopbygning, fortalervirksomhed og strategiske serviceydelser. Målet er at bidrage til
udviklingen af et stærkt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund, som kan fremme realiseringen
af FN's verdensmål med særligt fokus på de mest fattige, marginaliserede og sårbare grupper.
De strategiske partnere vil kunne anvende dele af tilskuddet til samfinansiering, herunder fra EU.
Derudover vil der kunne afsættes op til 10 pct. af tilskuddet til at fremme innovation og nye
former for partnerskaber.

Tilskuddene til de strategiske partnere er genstand for regelmæssig dialog og løbende kvali-
tetssikring, hvor der særligt fokuseres på organisationernes generelle kapacitet og evne til bl.a.
at levere og dokumentere resultater i samarbejde med deres partnere på landeniveau. Egenfinan-
sieringskravet er 20 pct. af det samlede tilskud til den pågældende strategiske partners program-
og projektaktiviteter under bevillingen. Minimum 5 pct. af tilskuddet skal udgøres af bidrag fra
likvide midler rejst i Danmark og anvendes inden for partnerskabets program- og projektaktivi-
teter. Den resterende egenfinansiering kan udgøres af midler fra andre donorer eller fra organi-
sationernes internationale alliancepartnere. Rammerne for den enkelte organisations anvendelse
af bevillingen justeres under årlige konsultationer på baggrund af organisationens resultatberet-
ning samt planer og budgetter for det kommende år.

Som resultat af den åbne ansøgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske partnere:
Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Denmark, Folkekirkens Nødhjælp, Oxfam IBIS, Røde Kors
Danmark, Red Barnet, CARE Danmark, ADRA Danmark, Caritas Danmark, Danmission, Sex
og Samfund, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Flygtningehjælp, International Media Support
og PlanBørnefonden. Partnerskabet med konsortiet bestående af 3F, Dansk Industri og Ulands-
sekretariatet finansieres over § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser.

Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Danmark (MS/AA DK) har som mål at fremme en ret-
færdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed uden fattigdom
og undertrykkelse. MS/AA DK's udviklingsarbejde har fokus på at organisere og styrke civil-
samfundets deltagelse og råderum med særlig fokus på unge og sociale bevægelser. MS/AA DK
er medlem af alliancen ActionAid International.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at styrke undertrykte og svage befolkningsgruppers mu-
ligheder for ved egen hjælp at ændre de forhold, der forårsager deres marginalisering, herunder
gennem tilpasning til klimaforandringer. Folkekirkens Nødhjælp er en trosbaseret organisation,
og indsatserne bidrager bredt til at styrke lokale civilsamfund med henblik på at øge beskyttelsen
af menneskerettigheder. Organisationen arbejder i partnerskab med lokale kirkelige foreninger
og civilsamfundsorganisationer, og er en del af det internationale netværk Action by Churches
Together (ACT Alliance).

Oxfam IBIS arbejder gennem udviklingsarbejde og fortalervirksomhed for at styrke civil-
samfundet i udviklingslandene. Udviklingsarbejdet har fokus på at fremme mænd og kvinders
samt børn og unges lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer samt på at styrke
fredsopbygning. Oxfam IBIS er medlem af den globale konføderation Oxfam International.
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Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-sel-
skabers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og understøtte udviklingen af mod-
standsdygtige og sammenhængende lokalsamfund. Dette sker gennem længerevarende partner-
skaber i fattige lande med højt sårbarhedsniveau. Røde Kors i Danmark indgår i den verdens-
omspændende Røde Kors-bevægelse.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre børns levevilkår, rettigheder og muligheder
for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om Barnets Ret-
tigheder. Indsatserne fokuserer bl.a. på at fremme mental sundhed for børn, styrke unges be-
skæftigelse, sikre ligestilling og bekæmpe vold mod børn. Red Barnet er medlem af det interna-
tionale netværk Save the Children.

CARE Danmark har som overordnet mål at sikre, at verdens fattigste og de mennesker, der
er mest udsatte for de negative konsekvenser af klimaforandringer, har mulighed for at skabe sig
et godt og værdigt liv. Dette sker gennem partnerskaber med civilsamfund i Syd og ved at fremme
innovation og bæredygtige løsninger i udviklingslandene. Organisationen bidrager også til lang-
sigtet katastrofeopbyggelse før og efter klimarelaterede kriser.

ADRA Danmark arbejder for at styrke rettigheder inden for sundhed, uddannelse og landbrug
med særligt fokus på kvinder, unge og marginaliserede grupper. Dette sker gennem mobilisering
samt kapacitetsudvikling af civilsamfundspartnere og målgrupper med henblik på at fremme ret-
tighedsbaseret fortalervirksomhed. ADRA Danmark er en del af og arbejder gennem det interna-
tionale ADRA-netværk.

Caritas Danmark har som mål for udviklingsarbejdet at sætte fattige og marginaliserede
mennesker i stand til at forbedre deres levevilkår og få indflydelse på egen fremtid. Dette sker
gennem støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundet og til udvikling af bæredygtige små-
landbrug. Caritas Danmark arbejder på landeniveau med lokale partnere, særligt kirkelige orga-
nisationer. Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis, som er den katolske kirkes in-
ternationale paraplyorganisation for udvikling og humanitær bistand.

Danmission har som mål at opbygge og styrke civilsamfundet i udviklingslandene, så mar-
ginaliserede grupper sættes bedre i stand til selv at forandre og præge deres lokalsamfund. Or-
ganisationen er forankret i folkekirken og arbejder for at skabe dialog og fredelig sameksistens
mellem mennesker af forskellig tro og at bekæmpe fattigdom med fokus på marginaliseredes
rettigheder.

Sex og Samfund arbejder for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, og for
at styrke den enkeltes mulighed for at træffe frie og informerede valg om seksualitet, seksuel
sundhed, prævention og abort. Foreningen er fortaler for alles ret til oplysninger og sundheds-
ydelser i relation til seksualitet, graviditet og fødsel. Sex og Samfund er medlem af det globale
netværk International Planned Parenthood Federation (IPPF).

WWF Verdensnaturfonden har som mål at bidrage til udviklingen af inklusive grønne øko-
nomier, som vil reducere miljødegradering, fattigdom og ulighed. Organisationen fokuserer sær-
ligt på bæredygtig produktion inden for skov, fiskeri/akvakultur og energi samt på at styrke ci-
vilsamfundet i at påvirke og samarbejde med myndigheder og den private sektor i gennemførelsen
af konkrete grønne udviklingstiltag. WWF Verdensnaturfonden er en del af og arbejder på lan-
deniveau primært gennem det internationale WWF-netværk.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med at styrke civilsamfund i nærområder til langvarige kriser
og konflikter. Arbejdet har til formål at bidrage til varige løsninger for flygtninge og internt for-
drevne ved blandt andet at styrke modstandskraft og øge kapacitet til fortalervirksomhed. Der-
udover indgår der støtte til et diasporaprogram, der sætter flygtninge og migranter i Danmark i
stand til at styrke det lokale civilsamfund i deres hjemlande.

International Media Support har som mål at understøtte ytringsfrihed og pressefrihed som
essentielle elementer af en demokratisk udvikling. Organisationen arbejder i partnerskab med
lokale organisationer for bl.a. at styrke professionel journalistik og adgang til uafhængig infor-
mation. En væsentlig del af indsatserne finder sted i områder og regioner berørt af væbnet kon-
flikt, humanitær katastrofe eller politisk transition.  
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PlanBørnefonden arbejder for at skabe bedre livsvilkår for børn og unge i en række afrikan-
ske lande. PlanBørnefondens udviklingsarbejde er målrettet bekæmpelse af fattigdom, vold og
eksklusion samt fremme af sundhed, uddannelse og generelle sociale og økonomiske færdigheder.
Organisationen arbejder aktivt for ungeorganisering og -deltagelse i samspil med lokale partnere,
forældre og lokale myndigheder for at sikre bæredygtighed og lokalt ejerskab. PlanBørnefonden
er en del af den globale alliance Plan International.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. Strategiske Initiativer
Under denne konto afholdes udgifter til særlige strategiske initiativer inden for civilsam-

fundsområdet, herunder til f.eks. pilot- og udviklingsaktiviteter eller relevante internationale ini-
tiativer, samt udgifter til Børnenes U-landskalender. Desuden ydes bidrag på ad-hoc basis til re-
levante internationale organisationer, der fremmer danske prioriterer inden for civilsamfundsom-
rådet.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Puljeordninger og netværk
Over kontoen finansieres puljeordninger gennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) og para-

plyorganisationerne Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
(DMRU) og Danske Handicaporganisationer (DH), renoverings- og forsendelsesordningen samt
fagligt netværksarbejde administreret af bl.a. Globalt Fokus og 92-Gruppen. De nævnte organi-
sationer har beføjelse til at bevilge midler videre efter ansøgning. Ordningerne er baseret på ret-
ningslinjer fra Udenrigsministeriet, der nøje stipulerer organisationernes forpligtigelse til at følge
dansk forvaltningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af ministeriet.
Det gælder for alle puljer, at der kan støttes aktiviteter i alle lande, der er opført på OECD DAC's
liste over lande, der kan modtage udviklingsbistand, og at FN's verdensmål indarbejdes i ansøg-
ningsmaterialet, således at aktiviteterne aktivt støtter op om disse.

Civilsamfund i Udvikling (CISU) er en sammenslutning af ca. 270 organisationer i Danmark.
Der ydes tilskud til den rådgivning, som CISU giver bl.a. mindre og uerfarne danske organisa-
tioner med henblik på at forbedre deres kapacitet til at forberede og gennemføre konkrete ud-
viklingsaktiviteter. Herudover får CISU stillet et rammebeløb til rådighed til en civilsamfunds-
pulje med henblik på fordeling til et bredt udsnit af danske civilsamfundsorganisationer. Der
kræves ikke medlemskab for at kunne søge puljen. CISU har bevillingskompetence op til 5,0
mio. kr. Bevillinger over 5,0 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillingsprocedurer.
Organisationer, der er medlemmer af DUF og DMRU og således har adgang til at søge støtte
gennem disses puljeordninger, kan alene søge støtte hos CISU til aktiviteter over 1,0 mio. kr.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

MS ActionAid Denmark.............................................................................. 124,0 124,0 - - -
Folkekirkens Nødhjælp................................................................................ 108,0 108,0 - - -
Oxfam IBIS.................................................................................................. 96,0 96,0 - - -
Røde Kors i Danmark.................................................................................. 68,0 68,0 - - -
Red Barnet ................................................................................................... 53,0 53,0 - - -
CARE Danmark ........................................................................................... 54,0 54,0 - - -
ADRA Danmark .......................................................................................... 21,0 21,0 - - -
Caritas Danmark .......................................................................................... 18,0 18,0 - - -
Danmission ................................................................................................... 15,0 15,0 - - -
Sex og Samfund........................................................................................... 20,0 20,0 - - -
WWF Verdensnaturfonden Danmark.......................................................... 15,0 15,0 - - -
Dansk Flygtningehjælp ................................................................................ 15,0 15,0 - - -
International Media Support........................................................................ 18,0 18,0 - - -
PlanBørnefonden .......................................................................................... 39,0 39,0 - - -
Strategiske partnerskaber ............................................................................. - - 664,0 664,0 664,0

I alt............................................................................................................... 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0
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Puljeordninger med paraplyorganisationer finansierer puljer hos henholdsvis DH, DUF og
DMRU, der giver mulighed for at søge om støtte til udviklingsprojekter. Ud over puljeforvalt-
ningen kan paraplyorganisationerne anvende op til 20 pct. af puljebevillingen til at gennemføre
egne aktiviteter, der støtter op om puljernes formål og aktiviteter. DH har bevillingskompetence
op til 5,0 mio. kr. Bevillinger over 5,0 mio. kr. vil skulle følge ministeriets generelle bevillings-
procedurer. Organisationer kan ikke modtage støtte gennem både DH og CISU's civilsamfunds-
pulje på samme tid. Igennem DUF og DMRU kan der ydes støtte til medlemsorganisationernes
aktiviteter med op til 1 mio. kr. inden for nærmere angivne retningslinjer uden yderligere an-
modning til Udenrigsministeriet. Projekterne anvendes bl.a. til afprøvning af samarbejdsformer,
pilotprojekter og andre udviklingsaktiviteter med partnere i udviklingslande. DH-projekterne un-
derstøtter danske handicaporganisationers samarbejde med partnere i udviklingslande med henblik
på at styrke organiseringen inden for handicapbevægelsen og derigennem bidrage til at skabe
varige, positive forandringer i levevilkår, deltagelse og inklusion for personer med handicap.
DUF-projekterne har fokus på at styrke unges organisering og deres muligheder for at øve ind-
flydelse på de samfund, de indgår i. Konkret støttes partnerskaber mellem DUF's medlemsorga-
nisationer og organisationer i udviklingslandene ligesom DUF administrerer det udvidede unge-
delegatprogram. DMRU-projekterne giver DMRU's medlemsorganisationer mulighed for at styrke
deres partnere i Syd, så de kan indgå som aktive civilsamfundsaktører, der er med til at skabe
varige ændringer i deres samfund. En del af puljeordningen med DMRU bliver desuden anvendt
til dækning af skolegang for børn af udsendte fra private organisationer i Danmark, som udfører
opgaver i udviklingslande, der er af udviklingsmæssig eller humanitær karakter, og som ikke på
anden vis er finansieret af udviklingsmidler. Kompensationen ydes efter ansøgning i henhold til
særlige retningslinjer.

Renoverings- og forsendelsesordningen yder støtte til private danske organisationer og insti-
tutioner til renovering og forsendelse af brugbart udstyr indsamlet i Danmark til brug for partnere
i udviklingslandene.

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og civilsamfundsorganisationer
engageret i internationale udviklings-, humanitære og miljøaktiviteter. Platformen arbejder med
relevante udviklingspolitiske spørgsmål, herunder civilsamfundets råderum, innovation og sam-
menhængen mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejde. Platformen fremmer også
arbejdet med FN's verdensmål i udviklingssamarbejdet og følger EU's udviklingspolitik tæt. Til-
skuddet indeholder midler til en strategisk reserve, der skal gøre platformen i stand til at gen-
nemføre særlige strategiske indsatser i overensstemmelse med danske udviklingspolitiske og hu-
manitære prioriteter. Endvidere administrerer platformen en netværkspulje til fremme af kapaci-
tetsudvikling på strategisk vigtige områder i det danske civilsamfundsmiljø. Der kræves ikke
medlemskab for at kunne søge puljen.

92-Gruppen er et netværk for danske udviklingsorganisationer og grønne organisationer, som
arbejder for at fremme bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Tilskuddet understøtter net-
værkets arbejde med at fremme udviklingslandenes perspektiver i globale spørgsmål om klima,
beskyttelse af biodiversitet, FN's verdensmål samt ansvarlig virksomhedsførelse og bæredygtige
investeringer. Netværket arbejder med oplysning og fortalervirksomhed i bl.a. EU og FN regi.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Civilsamfund i Udvikling (CISU) ............................................................... 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5
Danske Handicaporganisationer .................................................................. 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5
Dansk Ungdoms Fællesråd.......................................................................... 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
Dansk Missionsråds udviklingsafd.............................................................. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Renoverings- og forsendelsesordningen...................................................... 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Globalt Fokus............................................................................................... 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
92-Gruppen ................................................................................................... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

I alt............................................................................................................... 261,8 261,8 261,8 261,8 261,8
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06.34. Naturressourcer, energi og klimaforandringer
Danmark skal tage lederskab for den grønne omstilling i verden, og udviklingssamarbejdet

er et afgørende værktøj. Med finansloven for 2021 fortsætter regeringen den gradvise omlægning
af udviklingsbistanden, hvor det grønne område står centralt. Indsatserne under § 06.34. Natur-
ressourcer, energi og klimaforandringer suppleres af øvrige klima- og miljørelaterede aktiviteter

| på tværs af relevante dele af bistanden til udviklingslandene. Samlet er det forventningen, at den
| grønne udviklingsbistand vil udgøre ca. 3,0 mia. kr. i 2021. 

Aktivitetsområdet omfatter indsatser inden for naturressourcer, energi, vand og klimaforan-
dringer. FN's verdensmål vil sammen med Klimaftalen fra Paris udgøre rammen om indsatserne.
Danmark vil bistå udviklingslandene med at fremme bæredygtig vækst og fattigdomsreduktion.
Dansk udviklingssamarbejde vil støtte overgangen til en grønnere og mere inklusiv vækst med
fokus på at afkoble vækst fra miljøforringelse og tilskynde til udbygning af infrastruktur, der er
mere bæredygtig, herunder bidrager til at imødegå klimaforandringerne. Aktivitetsområdet består
af såvel multilaterale som bilaterale indsatser.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

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

Under kontoen afholdes udgifter til indsatser, der bredt beskæftiger sig med miljø- og natur-
grundlaget for bæredygtig udvikling. Indsatserne under nærværende hovedkonto supplerer således
en bredere integreret klimaindsats i udviklingssamarbejdet generelt og vil have fokus på bl.a.
fremme af bæredygtig energi. Under hovedkontoen afholdes udgifter til regionale indsatser,
Danmarks bidrag til globale, multilaterale miljøaktiviteter, herunder opfølgning på FN's verdens-
mål, Klimaaftalen fra Paris, Ozonfonden samt bidrag til andre internationale organisationer og
civilsamfundsorganisationer inden for bl.a. klima, energi og vand. Endelig videreføres den i 2008
oprettede Klimapulje, der udmøntes som en integreret del af den øvrige danske klima- og ener-
giindsats.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 832,8 702,3 1.445,0 1.745,0 1.645,0 1.645,0 1.645,0
10. Klima, konflikt, fordrivelse og

irregulær migration i Afrika
Udgift ................................................... - - 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

20. Bilaterale miljøindsatser
Udgift ................................................... -11,4 -3,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -11,4 -3,4 - - - - -

35. Sammenslutningen af byer, C40
Udgift ................................................... - - 67,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 67,0 - - - -

40. Energi og vandressourcer
Udgift ................................................... - - 175,0 709,5 709,5 709,5 709,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 175,0 709,5 709,5 709,5 709,5

50. FN's Miljøprogram (UNEP)
Udgift ................................................... - 101,3 - - - - -
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41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - 101,3 - - - - -

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)
Udgift ................................................... 450,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

70. Klimapulje
Udgift ................................................... 345,6 542,4 675,0 727,5 677,5 677,5 677,5
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 345,6 542,4 675,0 727,5 677,5 677,5 677,5

75. Miljøbidrag og modstandsdyg-
tighed mod klimaforandringer
Udgift ................................................... - - 328,0 108,0 58,0 58,0 58,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - 328,0 108,0 58,0 58,0 58,0

80. Øvrige bidrag
Udgift ................................................... 18,1 62,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 18,1 62,0 - - - - -

85. Ozonfonden
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

90. Ozonfonden
Udgift ................................................... 30,5 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 30,5 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Klima, konflikt, fordrivelse og irregulær migration i Afrika
Med et grønt fordrivelsesinitiativ med særligt fokus på Sahel og Afrikas Horn styrkes de

tværgående indsatser i nærområderne. Klimaforandringernes konsekvenser for de fattigste, mest
skrøbelige og oftest konfliktramte lande bliver stadig tydeligere. Klimaforandringer ændrer bl.a.
regntider og mønstre, giver flere og længere tørkeperioder, komplicerer allerede eksisterende
problemer med naturressourceforvaltning og vandmangel, og forstærker dermed især de skrøbe-
ligste landes udfordringer. Inden 2050 vil klimaforandringerne kunne tvinge yderligere 100 mil-
lioner mennesker ud i fattigdom, og endnu flere vil have behov for at migrere for at finde sik-
kerhed, nyt arbejde og nyt livsgrundlag. Konsekvenserne er særligt udtalte i Sahel og på Afrikas
Horn, der omfatter nogle af de mest skrøbelige kontekster.

På den baggrund etableres et flerårigt regionalt program med særligt fokus på Sahel og
Afrikas Horn med henblik på at bistå de mest berørte lande med at udbrede lokale, herunder især
forebyggende, løsninger på udfordringer, der forstærkes af klimaforandringerne. Programmet
gennemføres i samarbejde og koordination med internationale og lokale partnere med fokus på
at fremme helhedstænkning på tværs af humanitære, udviklings-, stabiliserings- og fredsopbyg-
gende indsatser for at sikre størst muligt ejerskab og gennemslagskraft af indsatsen. Formålet er
at reducere sårbarhed, skrøbelighed og fremme bæredygtig udvikling gennem et fokus på lokale
sammenhænge mellem klimaforandringer, ustabilitet, konflikt, fordrivelse og irregulær migration.
Programmet er fleksibelt for at kunne imødekomme nye behov og muligheder og kan bl.a. støtte
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sociale sikkerhedsnet, kapacitetsudvikling, politikformulering, lokale analyser, lokale pilotindsat-
ser i både land- og byområder med særligt berørte befolkningsgrupper.

20. Bilaterale miljøindsatser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

35. Sammenslutningen af byer, C40
C40 er et netværk, der samler 100 af verdens største byer om at levere på Paris-dagsordenen.

Der vil i de kommende år være fokus på at accelerere inklusive, grønne by-løsninger, som kan
bidrage til at reducere C02 udledning, gøre byer mere modstandsdygtige, samt bidrage til at skabe
beskæftigelse. Der blev i 2020 afsat 67,0 mio. kr. til at styrke C40's arbejde med at accelerere
byers implementering af Paris dagsordenen. Med bidraget vil Danmark indgå et strategisk sam-
arbejde med C40 og særligt investere i at accelerere implementering af inklusive klimaindsatser
og grønne by-løsninger i udviklingslande. Bidraget vil dække perioden 2020-2024. Under §
06.38.02.12 Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling blev der i 2018 bevilget 15,0
mio. kr. til C40s arbejde med klimahandlingsplaner i fem byer i perioden 2018-2020.

40. Energi og vandressourcer
Over kontoen ydes bidrag til indsatser, der kan fremme FN's verdensmål bredt i forhold til

miljø og klima, herunder mål 6 (Rent vand og sanitet), 7 (Bæredygtig energi), 11 (Bæredygtige
byer og lokalsamfund), 12 (Ansvarlig forbrug og produktion), 13 (Klimaindsats), 14 (Livet i ha-
vet) og 15 (Livet på land). Fokus vil bl.a. være på at bane vejen for at sikre adgang til vand og
energi for befolkningerne i udviklingslande, flere private investeringer i innovation, viden og
kapacitetsopbygning, nødvendig infrastruktur gennem energi- og vandsektorreformer og styrkede
partnerskaber omkring finansiering. Det vil være et fokusområde at øge deltagelsen af virksom-
heder, institutioner og organisationer. Der planlægges samlede bidrag på 709,5 mio. kr.

Verdensbankens energisektorprogram (ESMAP): Der planlægges et bidrag på 90,0 mio. kr. i
2021 til indsatser målrettet sikring af adgang til ren energi og vand i Afrika, herunder med et
særligt fokus på adgang for kvinder. Støtte vil gå til projektudvikling af udbredelse af soldrevne
vandpumper i Tanzania samt ren brændsel til madlavning i Afrika.

Global Green Growth Institute (GGGI): Der planlægges et bidrag på 50,0 mio. kr. i 2021.
GGGI arbejder med grønne vækstplaner i udviklingslandene og acceleration af transitionen til
bæredygtige grønne økonomier. Bidrag til GGGI blev tidligere finansieret over § 06.34.01.70.
Klimapulje

Den Afrikanske Vandfacilitet: Der planlægges et bidrag på 149,5 mio. kr. i 2021 til den
Afrikanske Udviklingsbanks indsats for at sikre adgang til rent vand og styrke vandsektorens
modstandsdygtighed mod klimaforandringerne. Den afrikanske vandfacilitet har fungeret siden
2006.

Decentral Solenergi (NEFCO): Der planlægges et bidrag på 80,0 mio. kr. i 2021 til at fremme
adgang til decentral solenergi i Afrika. Støtten ventes at bidrage til adgang til solenergi for op
mod en million mennesker gennem støtte til opsætning af simple solcelleanlæg. Støtte vil endvi-
dere prioritere uddannelse og jobskabelse for unge og kvinder inden for solenergisektoren.

Klimatilpasning, vand og naturressourcer i Mali: Der planlægges et bidrag på 120 mio. kr. i
2021 til at fremme klimasikret adgang til rent drikkevand i Mali. Bidraget vil fokusere på at sikre
adgang til rent drikkevand for fattige befolkningsgrupper i storbyernes randområder og i mindre
byer.

One-Wash Sektorprogram i Etiopien: Der planlægges et bidrag på 130 mio. kr. i 2021 til at
sikre adgang til vand og sanitet i Etiopien. Støtte vil blive udmøntet gennem FN's Børnefond
(UNICEF) i samarbejde med nationale og lokale vandmyndigheder samt en række øvrige donorer.
Programmet har til formål at forbedre adgangen til vand og sanitet for mere end 4 mio. mennesker
på landet og mindre byer i Etiopien.
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Klimaudviklingspartnerskaber: Der afsættes 50,0 mio. kr. til lancering af klimaudviklings-
partnerskaber. Partnerskaberne vil inddrage virksomheder og andre aktører med fokus på at levere
grønne og bæredygtige løsninger til udviklingslandene.

Andet: Der kan afholdes udgifter til bilaterale projekter og støtte til organisationer, der un-
derstøtter FNs verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), 7 (Bæredygtig energi), 11 (Bæredygtige byer
og lokalsamfund) 12 (Ansvarlig forbrug og produktion), mål 13 (Klimaindsats), mål 14 (Livet i
havet) og mål 15 (Livet på land).

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

50. FN's Miljøprogram (UNEP)
FN's Miljøprogram (UNEP) arbejder for at fremme og koordinere internationalt miljø- og

klimasamarbejde baseret på videnskabelige data, skabe opmærksomhed om globale miljø- og
klimaspørgsmål samt rapportere på status for udviklingen på miljø og klimaområdet globalt.
Danmark vil fortsat støtte op om UNEP's norm- og regelsættende rolle og bistand indenfor ka-
pacitetsopbygning i forhold til opnåelse af FN's verdensmål og Parisaftalen som samlet globalt
rammeværk. Der vil fra dansk side både være fokus på afbødnings- og reduktionsindsatser samt
klimatilpasning og styrkelse af resiliens (modstandskraft). Endvidere vil der være fokus på de
positive effekter af større samspil og synergi mellem flere verdensmål, herunder mål 3 (Sundhed
og trivsel, med fokus på de sundhedsmæssige aspekter af forurening), mål 6 (Rent vand og sa-
nitet), mål 7 (Bæredygtig energi), mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion), mål 13 (Klima-
indsats) samt mål 15 (Livet på land). Disse er alle områder, hvor Danmark har særlige kompe-
tencer at bidrage med. Danmark bakker desuden op om UNEP's bidrag til at indfri verdensmålene
gennem øget fokus på mål 17 (Partnerskaber).

Den danske støtte ydes med henblik på at fremme en bæredygtig klima- og miljømæssige
udvikling, der skaber muligheder for både nutidige og fremtidige generationer. Et treårigt bidrag
på i alt 101,3 mio. kr. blev afgivet i 2019. Derudover blev der i 2019 afgivet 5,0 mio. kr. til UNEP
under § 06.34.01.70 Klimapulje.

60. Den Globale Miljøfacilitet (GEF)
Den Globale Miljøfacilitet (GEF), etableret i 1992, er en central finansieringsmekanisme for

en række globale miljø- og klimaaftaler, herunder Rio-konventionerne. GEF repræsenterer således
en unik, bred, og integreret tilgang til de globale udfordringer inden for bæredygtig udvikling.
Danmark bidrog til GEF med 450,0 mio. kr. i 2018.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Climate Technology Centre & Network ..................................................... 30,0 - - - -
Verdensbankens energisektorprogram (ESMAP) ....................................... 90,0 90,0 - - -
NDC Partnerskabet ...................................................................................... 35,0 - - - -
Global Green Growth Institute.................................................................... 20,0 50,0 - - -
Den Afrikanske Vandfacilitet ...................................................................... - 149,5 - - -
Decentral Solenergi (NEFCO)..................................................................... - 80,0 - - -
Klimatilpasning, vand og naturressourcer i Mali ....................................... - 120,0 - - -
One-Wash Sektorprogram i Etiopien .......................................................... - 130,0 70,0 - -
Klimaudviklingspartnerskaber ..................................................................... - 50,0 70,0 - -
Andet ............................................................................................................ - 40,0 569,5 709,5 709,5

I alt............................................................................................................... 175,0 709,5 709,5 709,5 709,5
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70. Klimapulje
Over Klimapuljen finansieres bidrag til aktiviteter, der bistår udviklingslande med at gen-

nemføre udledningsreduktioner og tilpasse sig klimaforandringer, så de bliver bedre i stand til at
gennemføre Klimaaftalen fra Paris. Klimapuljen adresserer flere af FN's verdensmål udover mål
13 (Klimaindsats), herunder mål 7 (Bæredygtig energi), mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 1
(Afskaf fattigdom) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Udenrigsministeriet og Klima-,
Energi- og Forsyningsministeriet har hver initiativret over halvdelen af midlerne i Klimapuljen.
Indsatser finansieret under Klimapuljen vil også komplementere indsatserne under de øvrige konti
for energi, vand og miljøindsatser. I 2021 planlægges samlede tilsagn for 677,5 mio. kr., som
fordeles mellem indsatser rettet mod at nedbringe udledningen af drivhusgasser i mellemind-
komstlande, indsatser til tilpasning til klimaforandringerne i særligt de mindst udviklede lande
samt indsatser for at sikre adgang til vand og energi for befolkningerne i udviklingslandene. Alle
bidrag afholdt over kontoen vil blive rapporteret efter OECD/DAC-reglerne for udviklingsbistand.
I 2021 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:

Bæredygtig energi i Afrika: Der planlægges i 2021 et tilsagn på 100,0 mio. kr. til Sustainable
Energy Fund for Afrika (SEFA). SEFA har til formål at øge adgangen til bæredygtig energi og
bidrage til økonomisk vækst og oprettelse af arbejdspladser i Afrika. Danmark vil i en genop-
fyldning lægge vægt på, at der vil være særligt fokus på at forbedre livsgrundlaget for sårbare
grupper som kvinder og unge (verdensmål 5).

Støtte til Den Grønne Klimafond: Der planlægges i 2021 et tilsagn Den Grønne Klimafond
(GCF) på 225,0 mio. kr. GCF er en finansieringsmekanisme under klimakonventionen, UNFCCC,
og blev operationaliseret i 2014. Fonden har opnået fine resultater i forhold til mobilisering af
finansiering, privatsektorinddragelse mm. og har investeret substantielle midler i at etablere/for-
bedre rammebetingelser for klimainvesteringer på landeniveau samt reelle CO2 reducerende og
klimatilpasningsprojekter.

Bilaterale samarbejder inden for vedvarende energi: Der planlægges et tilsagn på 197,5 mio.
kr. til bilaterale energisamarbejder i udviklingslande og transitionslande med fokus på at mindske
CO2-udledningerne. Dette gøres bl.a. ved at arbejde for øgede ambitioner gennem langsigtet
planlægning, modellering og scenarier samt udbygge partnerlandenes produktion af vedvarende
energi og forbedre energieffektiviteten. Partnerlandene identificeres ud fra en række strategiske
kriterier omhandlende stigende energiforbrug, udledning af CO2, relevans i den globale transition
hen imod mere grøn energi samt anbefalinger fra nuværende bilaterale energisamarbejder. Pro-
grammerne vil bygge videre på allerede eksisterende samarbejder implementeret igennem Ener-
gistyrelsen og vil være baseret på en myndighed-til-myndigheds tilgang. Konkret planlægges et
tilsagn på 125,0 mio. kr. i 2021 til et samlet energiprogram i Mexico, Sydafrika, Vietnam og Kina
(i alt 250,0 mio. kr. i perioden 2020-2025). Derudover planlægges et tilsagn på 22,5 mio. kr. i
2021 til et energiprogram i Indonesien (i alt 60,0 mio. kr. i perioden 2020-2025). Endelig plan-
lægges et tilsagn på 50 mio. kr. til fortsættelse af energiprogrammet i Etiopien med fokus på
adgang til bæredygtig energi.

Det Internationale Energiagentur (IEA): Der planlægges i 2021 et bidrag på 50,0 mio. kr. til
IEA's arbejde med at fremme grøn omstilling og energieffektivitet i udviklingslande, inklusiv
vækstøkonomier.

Katalysatorindsats for grøn omstilling: Der planlægges et tilsagn på 15,0 mio. kr. i 2021 til
en femårig katalysatorindsats i perioden 2021-2025. Katalysatorindsatsen vil supplere de bilate-
rale myndighedssamarbejder med afgrænsede operationer inden for grøn omstilling, herunder
specifikke omstillingsudfordringer (f.eks. vind, energieffektivitet eller fjernvarme) i udviklings-
lande, som ikke er dækket af de bilaterale myndighedssamarbejder. Indsatsen baseres på konkret
efterspørgsel og gennemføres af Energistyrelsen.

Dekarbonisering af sektorer og leverandørkæder: Der afsættes 20,0 mio. kr. til indsatser med
fokus på at flytte sektorer og leverandørkæder i vækstøkonomier og udviklingslande i en retning
mod lavemission.

Biogasanlæg i Kenya: Der planlægges et bidrag på 50,0 mio. kr. i 2021 til organisationen
"Sæt strøm til udviklingen" (Energize Development - EnDev). Støtten vil gå til udvikling og op-
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førsel af biogasanlæg til husholdninger og produktive formål i Kenya og dermed bidrage til at
sikre øget adgang til ren og vedvarende energi.

Andet: Mindre udviklingsaktiviteter der ligger indenfor formålet med Klimapuljen. I 2021
forventes bl.a. støtte til udviklingsaktiviteter til fremme af FN's verdensmål 7 (Bæredygtig energi)
og mål 13 (Klimaindsats).

Udmøntning af midlerne i BO-årene fastsættes på kommende finanslove i samarbejde med
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2021 til ekstra
| klimabistand, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
| sten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Midlerne afsættes under aktivi-
| teten "Andet". Der afsættes endvidere 50,0 mio. kr. til ekstra klimabistand under § 06.34.01.75.
| Miljøbidrag og modstandsdygtighed mod klimaforandringer.

Kontoen er en rammebevilling.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

75. Miljøbidrag og modstandsdygtighed mod klimaforandringer
Der planlægges et samlet tilsagn på 58,0 mio. kr. i 2021, bl.a. til følgende indsatser:
Den internationale Union for Naturbevarelse (IUCN): Der planlægges et bidrag på 40,0 mio.

kr. til IUCN i 2021. IUCN er den førende globale organisation inden for opgørelse af naturens
beskaffenhed og tiltag for dens bevarelse. Organisationen støtter offentlige-, private- og ikke-
statslige organisationer med viden og metoder til at opnå menneskeligt fremskridt, økonomisk
udvikling og naturbevarelse på samme tid.

Pålignede medlemsbidrag: Under kontoen afholdes pålignede bidrag til Klimakonventionen
(herunder Kyotoprotokollen), Ørkenkonventionen og til Udenrigsministeriets andel af Danmarks
medlemskab af Den Internationale Naturbevaringssammenslutning (IUCN).

Andet: Der kan afholdes udgifter til bilaterale projekter og støtte til organisationer og pro-
grammer, der understøtter FNs verdensmål 2 (Stop sult), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 11
(Bæredygtige byer og lokalsamfund), mål 12 (Ansvarlig forbrug og produktion), mål 13 (Klima-
indsats), mål 14 (Livet i havet) og mål 15 (Livet på land).

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 50,0 mio. kr. i 2021 til ekstra
| klimabistand, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
| sten og Alternativet om finansloven for 2021 af december 2020. Midlerne afsættes under aktivi-
| teten "Andet". Der afsættes endvidere 50,0 mio. kr. til ekstra klimabistand under § 06.34.01.70.
| Klimapuljen.

Kontoen er en rammebevilling.

| Mio. kr.
| B
| 2020
| F
| 2021
| BO1
| 2022
| BO2
| 2023
| BO3
| 2024

| Klimatilpasning i Kenya og Uganda...........................................................| 100,0| -| -| -| -
| Consortium of International Agricultural Research Centers (CGIAR)......| 30,0| -| -| -| -
| Bæredygtig energi i Afrika..........................................................................| 65,0| 100,0| -| -| -
| Støtte til Den Grønne Klimafond................................................................| 240,0| 225,0| 335,0| -| -
| Bilaterale samarbejder inden for vedvarende energi ..................................| 125,0| 197,5| 25,0| -| -
| Det Internationale Energiagentur (IEA)......................................................| -| 50,0| -| -| -
| Katalysatorindsats for grøn omstilling ........................................................| -| 15,0| -| -| -
| Dekarbonisering af sektorer og leverandørkæder .......................................| -| 20,0| 30,0| -| -
| Biogasanlæg i Kenya ...................................................................................| -| 50,0| -| -| -
| Andet ............................................................................................................| 115,0| 70,0| 287,5| 677,5| 677,5

| I alt...............................................................................................................| 675,0| 727,5| 677,5| 677,5| 677,5
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

80. Øvrige bidrag
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Fra og med 2020 budgetteres indsatserne under §

06.34.01.75. Miljøbidrag og modstandsdygtighed mod klimaforandringer.

85. Ozonfonden
Over kontoen afholdes udgifter til finansiering af det danske bidrag til Ozonfonden, en mul-

tilateral fond som støtter udviklingslandenes udfasning af ozonnedbrydende stoffer i overens-
stemmelse med Montreal-Protokollens bestemmelser. Denne protokol forpligter parterne til at
udfase produktion og forbrug af de ozonnedbrydende stoffer. I 2016 vedtog parterne, at proto-
kollen fremadrettet også skal regulere udfasning af de såkaldte HFC-gasser, som er klimaskade-
lige gasser, der er blevet brugt som erstatning for de ozonnedbrydende stoffer. Fondens midler
administreres af FN's Miljøprogram (UNEP). Gennemførelsen af de konkrete projekter foretages
primært af Verdensbanken, FN's Udviklingsprogram (UNDP) og FN's Program for industriel
udvikling (UNIDO). Størrelsen af fondens midler fastsættes løbende for perioder af tre år. Tilfø-
jelsen af HFC-gasser til protokollen ventes at medføre en stigning i fondens størrelse, særligt i
forbindelse med senere genopfyldninger. Omfanget af stigningen er fortsat ukendt. Fonden fi-
nansieres af de industrialiserede lande med en byrdefordeling beregnet på grundlag af FN's bi-
dragsskala.

90. Ozonfonden
Der budgetteres ikke længere på kontoen. Fra og med 2020 budgetteres bidrag til Ozonfonden

over § 06.34.01.85. Ozonfonden.

06.35. Oplysningsvirksomhed
Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingsbistanden, der anvendes til oplysnings-

virksomhed, seminarer og konferencer samt evaluering.
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-

heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.35.01. Oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til evaluering af udviklingssamarbejdet, afholdelse

af seminarer, kurser og konferencer inden for udviklingssamarbejdet og oplysningsvirksomhed.

Særlige bevillingsbestemmelser:

| Mio. kr.
| B
| 2020
| F
| 2021
| BO1
| 2022
| BO2
| 2023
| BO3
| 2024

| Fonden for de mindst udviklede lande .......................................................| 210,0| -| -| -| -
| Den internationale Union for Naturbevarelse .............................................| 40,0| 40,0| -| -| -
| Pålignede medlemsbidrag ............................................................................| 3,0| 3,0| 3,0| 3,0| 3,0
| Andet ............................................................................................................| 75,0| 65,0| 55,0| 55,0| 55,0

| I alt...............................................................................................................| 328,0| 108,0| 58,0| 58,0| 58,0

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.5. Over § 06.35.01.13. Oplysningsvirksomhed er der adgang til at
anvende op til 3 pct. af den del af bevillingen, der vedrører Uden-
rigsministeriets Oplysningspulje til afholdelse af honorarer til be-
villingsudvalgets medlemmer.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 48,4 32,9 55,0 88,5 52,0 52,0 52,0
10. Projekter i Danmark

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

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

11. Forskningsvirksomhed
Udgift ................................................... 0,0 -3,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

13. Oplysningsvirksomhed
Udgift ................................................... 28,1 21,4 28,0 64,5 28,0 28,0 28,0
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,0 0,0 - - - - -
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 28,1 21,4 28,0 64,5 28,0 28,0 28,0
44. Tilskud til personer ....................... 0,0 0,0 - - - - -

14. Kulturelt samarbejde (CKU)
Udgift ................................................... -0,2 -0,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,2 -0,3 - - - - -

15. Udredningsvirksomhed
Udgift ................................................... -0,1 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

16. Øvrige tiltag til kvalitetssikring
Udgift ................................................... - - - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - - - - - -

17. Seminarer, kurser, konferencer
 mv.

Udgift ................................................... 6,4 1,1 12,0 9,0 9,0 9,0 9,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,4 1,1 12,0 9,0 9,0 9,0 9,0

18. Evaluering
Udgift ................................................... 14,1 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 14,1 14,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,4
I alt .................................................................................................................................. 5,4

10. Projekter i Danmark
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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11. Forskningsvirksomhed
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Oplysningsvirksomhed
Kontoen har til formål at fremme befolkningens engagement i og kendskab til udviklings-

landes fremskridt og udfordringer samt betydningen af dansk deltagelse i det internationale ud-
viklingssamarbejde. Kontoen har særligt fokus på FN's verdensmål. I 2021 planlægges følgende
indsatser:

Danidas egen oplysningsvirksomhed: Der afsættes 21,5 mio. kr. til oplysningsaktiviteter om
dansk udviklingssamarbejde. Der kan bl.a. afholdes produktionsomkostninger til udviklingsfaglige
magasiner. Endvidere finansieres i 2021 en flerårig aftale om undervisningsmateriale under Bør-
nenes U-landskalender.

Oplysningsaktiviteter: Der afsættes 18,0 mio. kr. til aktiviteter, der udbreder kendskab og
forståelse for udviklingslandenes udfordringer og dansk deltagelse i det internationale udvik-
lingssamarbejde.

Løbende kommunikation om udviklingssamarbejde: Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til løbende
kommunikation om udviklingssamarbejdet, herunder digitale kampagner.

Kommunikationsplatform for Verdensmål: Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt til en særlig plat-
form for kommunikation om FN's verdensmål.

Engagementsprojekt: Med det formål at engagere danskerne i udviklingssamarbejdet og glo-
bale problemstillinger afsættes 20,0 mio. kr. årligt til engagementsskabende aktiviteter. Heraf er
10,0 mio. kr. afsat til at engagere unge danskere under uddannelse og lærlinge i udviklingssam-
arbejdet gennem udvekslingsbesøg til udviklingslande.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

14. Kulturelt samarbejde (CKU)
Som følge af beslutningen om at nedlægge CKU er også Kulturpuljen, hvorigennem danske

ambassader har kunnet søge om midler til kultur og dialogprojekter, bortfaldet.

15. Udredningsvirksomhed
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Øvrige tiltag til kvalitetssikring
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

17. Seminarer, kurser, konferencer mv.
Over kontoen ydes tilskud til afholdelse af seminarer, kurser, konferencer mv. inden for ud-

viklingssamarbejdsområdet. Ud over tilskud til arrangementernes gennemførelse, inklusive trans-
port og overnatning i relation til aktiviteten, omfatter bevillingen tillige støtte til rejseudgifter for
NGO'er m.fl. samt udgifter til oversættelse og publicering af dokumenter i relation til aktivite-
terne. Endvidere afholdes over kontoen udgifter i forbindelse med rejser og møder for Udvik-
lingspolitisk Råd samt vederlag til Rådets medlemmer.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Udenrigsministeriets Oplysningspulje ......................................................... 17,0 - - - -
Danidas Rejsestipendier............................................................................... 1,0 - - - -
Danidas egen oplysningsvirksomhed .......................................................... 7,0 21,5 5,0 5,0 5,0
Oplysningsaktiviteter ................................................................................... - 18,0 18,0 18,0 18,0
Løbende kommunikation om udviklingssamarbejdet ................................. - 2,0 2,0 2,0 2,0
Kommunikationsplatform for Verdensmål.................................................. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Engagementsprojekt ..................................................................................... - 20,0 - - -

I alt............................................................................................................... 28,0 64,5 28,0 28,0 28,0
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18. Evaluering
Over kontoen afholdes udgifter til studier og evalueringer af indsatser i udviklingslande med

det formål dels at bidrage til systematisk læring og erfaringsopsamling dels at vurdere, om bi-
standen har haft den ønskede effekt. Evalueringerne, der er uafhængige, udføres af danske og
udenlandske konsulenter og rådgivende firmaer. Over evalueringsbevillingen afholdes udgifter til
forberedelse, gennemførelse og formidling af evalueringer, herunder nye tiltag ifm. følgeevalu-
eringer af landeprogrammer. Desuden afholdes over bevillingen danske bidrag til evalueringer
udført i fællesskab med andre organisationer samt tilskud til internationale aktiviteter ifm. erfa-
ringsudveksling og metodeudvikling vedrørende evaluering.

06.35.02. International udviklingsforskning (Reservationsbev.)
Under denne konto afholdtes til og med 2016 bidrag til international udviklingsforskning.

Der planlægges ikke nye bevillinger over kontoen. Nye forskningsbevillinger bevilliges fra 2017
over § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde. De tilbageværende konti vil blive lukket, når regn-
skaberne er afsluttede.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... -0,3 - - - - - -
10. International landbrugsforskning
 (CGIAR)

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

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

11. Anden international udviklings-
 forskning

Udgift ................................................... -0,3 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. International landbrugsforskning (CGIAR)
Det blev som led i fokuseringen af det danske udviklingssamarbejde med finansloven for

2016 besluttet at udfase støtten til Den Rådgivende Gruppe for International Landbrugsforskning
(CGIAR).

11. Anden international udviklingsforskning
Der budgetteres ikke længere på kontoen
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06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.
Dette aktivitetsområde omfatter den del af udviklingssamarbejdet, der ydes som Danmarks

bidrag til en række organisationer og programmer primært under FN: UNDP, UN Women,
UNICEF, programmer og organisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds-, uddannel-
sesområdet samt en række øvrige multilaterale organisationer, hovedsageligt under FN. Danmarks
bidrag understøtter danske udviklingspolitiske prioriteter samt en bredere indsats for at fremme
det regelbaserede internationale samarbejde og multilaterale løsninger på globale udviklingspoli-
tiske udfordringer.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.36.01. De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) (Reservationsbev.)
FN's Udviklingsprogram (UNDP), er det centrale udviklingsorgan inden for FN-systemet.

Udgifter til FN-byen i København, herunder et højteknologisk lager til UNICEF, afholdes lige-
ledes over kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 363,7 425,8 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0
10. FN's Udviklingsprogram
 (UNDP)

Udgift ................................................... 220,0 217,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 220,0 217,0 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0

12. FN's Ligestillingsenhed (UN
 Women)

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

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

14. FN-byen
Udgift ................................................... 143,7 173,8 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 143,7 173,8 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

16. FN's Resident Coordinator-sy-
 stem

Udgift ................................................... - 35,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 35,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 2,8
I alt .................................................................................................................................. 2,8
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10. FN's Udviklingsprogram (UNDP)
FN's Udviklingsprogram (UNDP) spiller en central rolle i at sikre operationel sammenhæng

i FN's støtte til udviklingslandene i implementeringen af 2030-dagsordenen på tværs af verdens-
målene. UNDP har desuden en særlig ekspertise inden for fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig re-
geringsførelse, samt kriseforebyggelse og genopbygning. Gennem sin stærke landetilstedeværelse
er UNDP en vigtig rådgivende aktør for udviklingslandene i deres arbejde med til at sikre en
integreret tilgang til verdensmålene i deres nationale planer og prioriteter.

I FN's udviklingsindsatser på landeniveau er UNDP også en vigtig aktør i at omsætte den
integrerede tilgang til verdensmålene i de operationelle aktiviteter, som FN's landeteams imple-
menterer. I sin strategiske plan for perioden 2018-2021 vil UNDP have fokus på bæredygtig og
inkluderende vækst, demokratisk regeringsførelse og fredsopbygning, ligestilling samt opbygning
af modstandskraft, blandt andet gennem stærkere samtænkning af humanitære og udviklings-
mæssige indsatser. Gennem dette fokus er UNDP's indsatser med til at adressere en række af de
bagvedliggende årsager til migration, og prioriteterne stemmer godt overens med de fire strate-
giske pejlemærker i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. UNDP
bidrager til forebyggelse og håndtering af langvarige flygtninge- og fordrivelseskriser på lande-
niveau i samarbejde med andre udviklingsorganisationer og humanitære organisationer og i tæt
koordination med de relevante værtslande. I den sammenhæng er UNDP's arbejde især relevant
for mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 10 (Mindre ulighed),
mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt mål 17 (Partnerskaber for handling).
Særligt indsatser forbundet med opbygning af god regeringsførelse og stærke nationale institu-
tioner er udfordret flere steder i verden, ikke mindst i Afrika, og der er behov for en stærk ledende
rolle for UNDP på området, både ift. arbejdet med at forebygge potentialet for udbrud af konflikt
i mangel på god regeringsførelse og ift. at sætte effektivt ind med krisehåndtering og genetable-
ring af kritiske nationale funktioner i forlængelse af udbrud af kriser og konflikter. Et fundament
der desuden har gjort UNDP til en vigtig aktør i forhold til at styrke lande og regeringers evne
til at håndtere klimaforandringerne og sikre en grøn omstilling, mål 13 (Klimaindsats). UNDP
indgår ligeledes som en integreret del af FN's samlede respons på COVID-19-krisen og spiller
desuden en ledende rolle i den socioøkonomiske indsats.

Danmarks engagement med UNDP er forankret i den strategiske partnerskabsaftale mellem
Danmark og UNDP. Elementerne i aftalen vil i 2021 samlet være på 347,0 mio. kr., hvilket ud-
gøres af 327,0 mio. kr. under nærværende konto og ca. 20 mio. kr. fra § 06.36.06.16. Interesse-
varetagelse i internationale organisationer. Partnerskabsaftalen for perioden 2020-2022 blev ind-
gået i starten af 2020.

Under nærværende konto afsættes 162,0 mio. kr. som kernebidrag til organisationens pro-
grammer og aktiviteter, mens 150,0 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til god regeringsførelse
og fredsopbygning samt krisehåndtering og genopbygning. De tematiske bidrag vil i overens-
stemmelse med danske prioriteter have særligt fokus på indsatser i Afrika (Sahel-regionen og
Afrikas Horn) samt Mellemøsten og Afghanistan, hvoraf 55,0 mio. kr. som minimum forventes
at øremærkes til Afrika. I samarbejdet med UNDP vil Danmark desuden have fokus på at med-
virke til effektivisering og nytænkning af organisationens indsatser. Det udmøntes blandt andet
i, at der i 2021 afsættes 15,0 mio. kr. til UNDP's innovationsarbejde med henblik på at fremme
nyskabende aktiviteter og tilgange i UNDP's udviklingsindsatser. Finansieringen af multilaterale
rådgivere skal medvirke til at støtte gennemførelsen af de prioriteter, der er afspejlet i de øvrige
danske bidrag til UNDP.

Støtten til UNDP's aktiviteter vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNDP om
dansk prioriterede indsatser i udvalgte prioritetslande.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

12. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)
Kontoen for FN's Ligestillingsenhed (UN Women) er nedlagt fra og med 2018. Fra 2018

afholdes udgifterne over § 06.36.03.13 FN's Ligestillingsenhed (UN Women).
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14. FN-byen
FN-organisationerne i København er samlet i FN-byen, der er opført med en kontorbygning

(Campus 1) på Marmormolen og et højteknologisk lager for UNICEF (Campus 2) i Københavns
Nordhavn, som begge lejes af staten og stilles til rådighed for FN-organisationer og andre mul-
tilaterale organisationer som led i Danmarks samlede multilaterale bidrag. UNICEF's indkøbsaf-
deling har til huse i et lager, hvori også varer fra FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og
fra Sammenslutningen af Internationale Røde Kors Foreninger (IFRC) indgår. Bevillingen dækker
primært husleje, drifts-, vedligeholdelses- og kommunikationsudgifter (bl.a. til kommunikation
om FN's verdensmål) og udgifter, der følger af de danske værtskabsforpligtelser over for orga-
nisationerne. Herudover dækker bevillingen eventuelle udgifter til dækning af flytte- og etable-
ringsomkostninger for FN-organisationer og andre multilaterale organisationer, der måtte vælge
at etablere sig i København. Bevillingen bidrager til opnåelsen af FN's verdensmål 12 (Ansvarligt
forbrug og produktion) og mål 17 (Partnerskaber for handling). Derudover bidrager bevillingen
til opnåelsen af de verdensmål, som de enkelte organisationer i FN-byen er med til at fremme.
Der henvises til anmærkningstekster for hhv. UNDP, UNFPA, UN Women, UNICEF, UNHCR,
WFP, WHO og UNEP. I 2021 planlægges et bidrag på 175,0 mio. kr.

16. FN's Resident Coordinator-system
Med henblik på at styrke FN's evne til at bistå lande med at realisere 2030-dagsordenen bi-

drages der fra dansk side med et treårigt tilsagn på 70,0 mio. kr. til den trustfond, der skal dække
den indledende finansiering af et styrket FN Resident Coordinator-system. Fonden indgår i Ge-
neralforsamlingsresolutionen vedrørende reform af FN's udviklingssystem, som Danmark og Al-
geriet ledte forhandlingerne om i foråret 2018. Fonden skal sikre den nødvendige finansiering af
Resident Coordinator-systemet fra 1. januar 2019 og indtil øvrige finansieringsmekanismer er på
plads. Det overordnede formål med den styrkede Resident Coordinator-funktion er bl.a. at sikre
en forbedret og mere sammenhængende FN-indsats på landeniveau. Der blev i 2018 afgivet til-
sagn på 35 mio. kr. over § 06.36.06.24 Diverse multilaterale bidrag. I 2019 oprettedes en selv-
stændig underkonto til formålet, hvorfra der blev afgivet 35 mio. kr. i tilsagn.

06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til UNICEF.

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Kernebidrag .................................................................................................. 162,0 162,0 162,0 162,0 162,0
Tematiske og geografiske bidrag ............................................................... 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Innovationsfacilitet ....................................................................................... 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

I alt............................................................................................................... 327,0 327,0 327,0 327,0 327,0
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0
10. Generelt bidrag til UNICEF

Udgift ................................................... 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Generelt bidrag til UNICEF
FN's Børnefond (UNICEF) er til stede i omkring 190 lande og arbejder for beskyttelse og

fremme af børns rettigheder, børn og unges adgang til uddannelse, ernæring og sundhed samt
nedbringelse af børne- og mødredødelighed. UNICEF's strategiske plan for perioden 2018-2021
har fokus på at styrke implementeringen af 2030-dagsorden, herunder at arbejde tværgående med
ligestilling og humanitære indsatser. UNICEF's arbejde er relevant for en lang række af FN's
verdensmål, herunder især mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 3 (Sundhed og triv-
sel), mål 4 (Kvalitetsuddannelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene). UNICEF's humanitære
arbejde udgør over 40 pct. af organisationens samlede aktiviteter, og organisationen er dermed
en helt central aktør i det internationale humanitære samarbejde og i koblingen mellem den hu-
manitære indsats og den længerevarende indsats for at styrke modstandsdygtighed, konfliktfore-
byggelse, stabilitet samt bæredygtig udvikling. UNICEF er ligeledes centralt positioneret til at
afbøde både de langsigtede økonomiske og socioøkonomiske konsekvenser af COVID-19 krisen
for bl.a. børn og unge som følge af bl.a. skolelukninger, øget risiko for kønsbaseret vold og ud-
bredelse af skadelige praksisser, samt en forstørret byrde på lokale sundhedssystemer ift. levering
af primærpleje.

Danmarks engagement med UNICEF er forankret i den strategiske partnerskabsaftale mellem
Danmark og UNICEF for perioden 2020-2022. Elementerne i aftalen er i 2021 samlet på i alt
192,0 mio. kr., hvilket udgøres af 125,0 mio. kr. fra nærværende konto, 60,0 mio. kr. fra §
06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer og ca. 7 mio. kr. fra § 06.36.06.16.
Interessevaretagelse i internationale organisationer.

Under nærværende konto afsættes 43,0 mio. kr. som kernebidrag til organisationens pro-
grammer og aktiviteter, mens 72,0 mio. kr. afsættes til tematiske bidrag til sundhed, uddannelse
og beskyttelse af børn med henblik på at støtte UNICEF's arbejde for at sikre børn og unges
sundhed og skolegang samt adressere bagvedliggende grunde til ustabilitet og migration. De te-
matiske bidrag vil i overensstemmelse med danske prioriteter have fokus på indsatser i Sahel
(Mali, Burkina Faso og Niger) i Afrika. Der afsættes endvidere 10,0 mio. kr. til UNICEF's in-
novationsfond, som skal styrke organisationens evne til at udvikle nye strategiske og innovative
indsatser.

Støtten til UNICEF's aktiviteter vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNICEF om
dansk prioriterede indsatser i udvalgte prioritetslande.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

06.36.03. Befolkning, Sundhed og Ligestilling (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til Danmarks bidrag til en række internationale

organisationer og civilsamfundsorganisationer inden for hiv/aids, befolknings-, sundheds- og li-
gestillingsområdet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 911,1 935,9 828,0 863,0 888,0 888,0 888,0
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)

Udgift ................................................... 400,0 435,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 400,0 435,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

11. Seksuel og reproduktiv sundhed
og rettigheder ved globalt civil-

 samfund
Udgift ................................................... 208,0 177,9 225,0 200,0 200,0 225,0 225,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 208,0 177,9 225,0 200,0 200,0 225,0 225,0

12. Verdenssundhedsorganisationen
 WHO's udviklingsaktiviteter

Udgift ................................................... 25,0 35,0 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 25,0 35,0 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0

13. FN's Ligestillingsenhed (UN
 Women)

Udgift ................................................... 63,0 73,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 63,0 73,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram
 (UNAIDS) m.fl.

Udgift ................................................... 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

15. Hiv/aids og øvrige befolknings-
 programmer

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

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

16. Den Globale Fond for Bekæm-
pelse af Aids, Tuberkulose og

 Malaria
Udgift ................................................... 150,1 150,0 100,0 125,0 125,0 100,0 100,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 150,1 150,0 100,0 125,0 125,0 100,0 100,0

17. Den Globale Vaccine Alliance
 (Gavi)

Udgift ................................................... 25,0 25,0 - - 25,0 25,0 25,0

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Kernebidrag .................................................................................................. 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
Tematiske og geografiske bidrag ............................................................... 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
Innovationsfacilitet ....................................................................................... 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

I alt............................................................................................................... 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0
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41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 25,0 25,0 - - 25,0 25,0 25,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)
FN's Befolkningsfond (UNFPA) er FN's centrale organisation for fremme af seksuel og re-

produktiv sundhed og rettigheder (SRSR) og beskæftiger sig desuden med ligestilling og befolk-
ningsudvikling. UNFPA har fokus på implementeringen af 2030 dagsordenen med særligt vægt
på FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), her-
under varetagelse af de mest sårbare gruppers behov. UNFPA har således i sin Strategiske Plan
for 2018-2021 sat sig tre overordnede mål frem mod år 2030, som er: i) at udrydde al forebyg-
gelig mødredødelighed, ii) at opfylde alle udækkede behov for familieplanlægning og iii) at
stoppe al kønsbaseret vold samt skadelige skikke såsom tvangs- og børneægteskaber og kvindelig
omskæring. UNFPA's rettighedsbaserede arbejde er i overensstemmelse med danske udviklings-
politiske målsætninger.

Med støtte fra bl.a. Danmark har UNFPA de seneste år styrket sin humanitære kapacitet.
UNFPA spiller en særlig rolle i det humanitære arbejde ift. at sikre SRSR, der i nogle tilfælde
kan være livreddende, samt at forhindre kønsbaseret vold. UNFPA's humanitære arbejde er sam-
tidig afgørende for at undgå, at det arbejde, der i udviklingssammenhænge ydes for at ændre so-
ciokulturelle sædvaner, udbrede information om og adgang til SRSR, samt sikre pigers skolegang,
ikke sættes i bero eller går tabt under humanitære kriser, der kan ende med at blive langvarige.
UNFPA er således med til at understøtte koblingen mellem de humanitære og udviklingsmæssige
indsatser ved at bidrage til styrket modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling, bl.a. gennem
arbejdet med SRSR.

Danmark har de seneste år derudover været en stor donor til UNFPA's tematiske fond, UNF-
PA Supplies, der er det eneste FN-program dedikeret til familieplanlægning. Gennem indkøb og
levering af moderne prævention og medicin til forebyggelse af mødredødelighed udgør pro-
grammet et konkret redskab til at understøtte kvinder og pigers SRSR.

UNFPA's arbejde er blevet yderligere aktualiseret af COVID-19-krisen, hvor der allerede ses
en tendens til øgede begrænsninger i kvinder og pigers adgang til seksuelle og reproduktive
sundhedsydelser pga. overbebyrdede sundhedsvæsener, omprioriteringer og afbrudte forsynings-
kæder, samtidig med, at der overalt i verden rapporteres om en stigning i kønsbaseret vold.

Danmarks engagement med UNFPA er forankret i den strategiske partnerskabsaftale mellem
Danmark og UNFPA. Elementerne i aftalen vil i 2021 samlet være på 396,0 mio. kr., hvilket
udgøres af 350,0 mio. kr. under nærværende konto, 40,0 mio. kr. fra § 06.39.03.10. Strategiske
Partnerskaber og Nødhjælpspuljer, og ca. 6 mio. kr. til finansiering af multilaterale rådgivere over
§ 06.36.06.16. Interessevaretagelse i internationale organisationer.

Under nærværende konto afsættes 225,0 mio. kr. som kernebidrag til UNFPA's programmer
og aktiviteter. Yderligere 113,0 mio. kr. afsættes som tematisk bidrag til UNFPA Supplies til brug
for aktiviteter i Vestafrika, med et særligt, men ikke eksklusivt, fokus på Sahel-landene (Mali,
Burkina Faso og Niger), og i Mellemøsten. Dertil forventes et bidrag på 12,0 mio. kr. til UNFPA's
innovationsfond for at fremme nyskabende aktiviteter og tilgange.

Støtten til UNFPA's aktiviteter vil blive suppleret med konkret samarbejde med UNFPA om
danske indsatser i udvalgte prioritetslande.
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Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ved globalt civilsamfund
Kontoen bidrager til opfyldelsen af FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) og mål 5 (Lige-

stilling mellem kønnene), med særligt fokus på fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og
rettigheder (SRSR).

IPPF: Over kontoen ydes bl.a. kernebidrag til Den Internationale Sammenslutning for Fa-
milieplanlægning (IPPF). IPPF er paraplyorganisation for mere end 150 nationale familieplan-
lægningsorganisationer og har en ledende rolle som global fortaler for seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder (SRSR). Organisationens aktiviteter koncentrerer sig om IPPF's strategiske
plan for 2016-2022, der fokuserer på fremme af unges seksuelle og reproduktive sundhed og
rettigheder, seksualundervisning, bekæmpelse af hiv/aids, fremme af fri og sikker abort, styrket
adgang til prævention og reproduktive sundhedsydelser samt fortalervirksomhed både globalt og
lokalt. IPPF arbejder desuden på at integrere SRSR, tilpasning/modstandsdygtighed over for kli-
maforandringer og miljømæssig bæredygtighed. IPPF arbejder ud fra en rettighedstilgang og fo-
kuserer på at nå de mest udsatte grupper. Danmark lægger især vægt på prævention, seksualun-
dervisning og kapacitetsopbygning af IPPF's medlemsorganisationer på regional- og landeniveau
særligt i forhold til fortalervirksomhed og levering af serviceydelser samt en vedvarende styrkelse
af resultatbaseret ledelse og rapportering. Danmark har støttet IPPF siden 1991. I 2021 planlægges
afgivet tilsagn på 50,0 mio. kr. til IPPF.

AmplifyChange: Over kontoen ydes et bidrag til SRSR-indsatser, der har til formål at støtte
civilsamfundsorganisationers arbejde for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og især ret-
tigheder med særligt fokus på Afrika syd for Sahara gennem fortalervirksomhed og netværksop-
bygning. Tematisk er der særlig fokus på bekæmpelse af seksuelt- og kønsbaseret vold, herunder
omskæring af piger; usikre aborter; stigmatisering på baggrund af seksuel orientering; unge,
herunder seksualundervisning; og adgang til services for sårbare og marginaliserede grupper. I
2021 planlægges afgivet tilsagn på 80,0 mio. kr. til AmplifyChange.

Women Deliver: Over kontoen blev der i 2020 ydet en bevilling på 40,0 mio. kr. for perioden
2020-2023 til Women Deliver, der arbejder på globalt plan for at fremme politisk og økonomisk
opbakning til ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Det danske bidrag
fokuserer bl.a. på Women Delivers partnerskabsarbejde og kapacitetsopbygning i Afrika ud fra
forståelsen om, at investeringer i pigers og kvinders rettigheder og muligheder kommer alle til
gavn. Danmark har ydet støtte til Women Deliver siden etableringen i 2007.

Marie Stopes International: Over kontoen ydes et bidrag til Marie Stopes International's
(MSI) arbejde i udviklingslandene. MSI fremmer seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder
i bred forstand og med særligt fokus på adgang til sikker abort. MSI arbejder ved at engagere
regeringer og civilsamfundsorganisationer for at styrke nationale sundhedssystemer og påvirke
national og international politik på området. Derudover er der i stigende grad fokus på neksus
mellem befolkningsdynamikker, SRSR og klimaforandringer. Der planlægges i 2021 afgivet til-
sagn på 25,0 mio. kr. til MSI.

International Aids Vaccine Initiative: Over kontoen ydes kernebidrag til International Aids
Vaccine Initiative (IAVI). IAVI er et partnerskab, der arbejder for udviklingen af en virksom
aids-vaccine med et særligt fokus på de hiv-virusstammer, der er fremherskende i udviklingslan-
dene. IAVI arbejder gennem partnere i Afrika og medvirker til at opbygge lokal forskningska-
pacitet. IAVI samler offentlige og private partnere på området med henblik på deling af forsk-

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Kernebidrag .................................................................................................. 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Tematiske og geografiske bidrag ............................................................... 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0
Innovationsfacilitet ....................................................................................... 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

I alt............................................................................................................... 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
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ningsdata, viden og resultater for at identificere en vaccine snarest muligt. Danmark har støttet
IAVI siden 2001. I 2021 planlægges afgivet tilsagn på 5,0 mio. kr. til IAVI.

Andet: Over kontoen kan desuden ydes støtte til strategiske indsatser og aktører inden for
seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i udviklingslande. Indsatserne vil blive udmøntet
på baggrund af prioriteterne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, herunder
fremme af piger og kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. I 2021 forventes
et bidrag på 40,0 mio. kr. til initiativer med fokus på bl.a. befolkningsdynamikker, og hvordan
man knækker befolkningskurven. Endvidere forventes et fokus på innovative løsninger på sek-
sualundervisning og adgang til prævention, herunder i sammenhængen mellem udviklingsbistand
og humanitære indsatser.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

12. Verdenssundhedsorganisationen WHO's udviklingsaktiviteter
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har til formål at fremme sundhedstilstanden i verden,

herunder i udviklingslandene. Organisationen spiller en central rolle i forhold til opnåelsen af FN's
verdensmål især for mål 3 (Sundhed og trivsel), men også i indsatserne for styrket ligestilling,
mindre ulighed og bredere bæredygtig udvikling og vækst. WHO's funktioner omfatter fastsæt-
telse og fremme af normer og standarder på sundhedsområdet, teknisk rådgivning og kapacitets-
opbygning på landeniveau, stimulering af forskning, monitorering af situationen på sundheds-
området samt i stigende omfang også indsatser i forhold til pandemier og nødsituationer, herunder
i krise- og humanitære situationer. WHO har de senere år igangsat reformprocesser med henblik
på effektivisering og tilpasning af organisationen til aktuelle globale sundhedsudfordringer. En
uafhængig evaluering skal se på muligheder for at styrke WHO's kriseindsats på baggrund af er-
faringerne med COVID-19. Samtidig styrker WHO indsatsen for forebyggelse og behandling af
ikke-smitsomme sygdomme (NCD), herunder diabetes og kræft, som er en stigende global
sundhedsudfordring og et særskilt delmål under FN's verdensmål 3 (Sundhed og trivsel). Danmark
støtter aktivt reformbestræbelserne i WHO bl.a. gennem EU-samarbejdet og den bilaterale dialog.
I 2021 planlægges et etårigt tilsagn på 70,0 mio. kr. til WHO, heraf 10,0 mio. kr. blødt øremærket
til NCD-indsatser.

13. FN's Ligestillingsenhed (UN Women)
FN's Ligestillingsenhed (UN Women) er en global forkæmper for ligestilling og har et tre-

strenget mandat: i) normativt, dvs. fortalervirksomhed og støtte til formuleringen af globale
standarder og normer for ligestilling, ii) operationelt, dvs. hjælp og rådgivning til medlemslande
ift. implementeringen af disse standarder, samt iii) koordination, dvs. lede og koordinere FN-sy-
stemets arbejde med ligestilling mellem kønnene og holde FN-systemet ansvarligt for at leve op
til egne forpligtelser på området. UN Women spiller en afgørende rolle ift. den globale ligestil-
lingsdagsorden og ift. at nå FN's verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene) inden 2030.

UN Women's Strategiske Plan for 2018-2021 har fokus på implementeringen af den tværgå-
ende ligestillingsdagsorden i verdensmålene gennem et strategisk fokus på områder, som er fun-
damentale for kvinders ligestilling, herunder: i) styrkelse og implementering af globale normer,
politikker og standarder om ligestilling og kvinders rettigheder, ii) kvinders lederskab og delta-
gelse i beslutningsprocesser, iii) økonomisk styrkelse, iv) vold mod kvinder og v) kvinders le-

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

IPPF .............................................................................................................. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
AmplifyChange ............................................................................................ 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Women Deliver............................................................................................ 40,0 - - - -
Marie Stopes International........................................................................... 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
IAVI ............................................................................................................. 5,0 5,0 - - -
Andet ............................................................................................................ 25,0 40,0 45,0 70,0 70,0

I alt............................................................................................................... 225,0 200,0 200,0 225,0 225,0
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derskab og deltagelse i indsatser for fred og sikkerhed samt humanitære indsatser. UN Womens
arbejde er blevet yderligere aktualiseret i lyset af COVID-19, da kvinder og piger i skrøbelige
og fattige lande ofte er særligt udsatte ifm. sundhedsrelaterede og økonomiske kriser.

Danmarks engagement med UN Women er forankret i den strategiske partnerskabsaftale
mellem Danmark og UN Women for 2020-2022. Elementerne i aftalen er i 2021 samlet på 78,0
mio. kr. under nærværende konto. Danmark tillægger UN Women's normative arbejde stor værdi,
og det danske bidrag gives derfor som et kernebidrag på 75,0 mio. kr. Dertil kommer et bidrag
til UN Women's innovationsfacilitet på 3,0 mio. kr. med henblik på at styrke UN Women's evne
til at udvikle nye strategiske og innovative indsatser.

Støtten til UN Women's aktiviteter vil eventuelt blive suppleret med konkret samarbejde med
UN Women om danske prioriterede indsatser i udvalgte prioritetslande.

14. FN's Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) m.fl.
FN's HIV/Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) er et fælles program for UNDP, UNICEF,

UNDCP, UNFPA, WHO, UNESCO, ILO, UNHCR, WFP, Verdensbanken og UN Women. Pro-
grammets opgave er at lede og koordinere den globale indsats mod hiv/aids og bistå nationale
regeringer i bekæmpelse af epidemien. Den koordinerende rolle skal sikre en bedre samordning
af FN-organisationernes arbejde og de nationale indsatser til bekæmpelse af hiv/aids. UNAIDS
har i høj grad medvirket til en bred politisk mobilisering af indsatsen mod hiv/aids og en mere
effektiv anvendelse af midlerne på landeniveau. UNAIDS har været førende i arbejdet med at
drive og videreudvikle den rettighedsbaserede tilgang og er dermed i god overensstemmelse med
dansk politik og prioriteter med henblik på at fremme ligestilling og menneskerettigheder, her-
under seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, samt mindske ulighed og inddrage unge.
UNAIDS's strategi for perioden 2016-2021 bygger videre på 'Getting to Zero' og fokuserer på
forebyggelse, behandling og bekæmpelse af diskrimination. Strategien er i god overensstemmelse
med FN's 2030-dagsorden og verdensmålene. UNAIDS-modellen med en effektiv arbejdsdeling
mellem aktører, tværsektorielt samarbejde, inddragelse af alle relevante aktører og partnere inkl.
civilsamfundet og berørte grupper er endvidere et forbillede for FN-reform og implementering
af FN's 2030-dagsorden. I 2021 planlægges et tilsagn på 40,0 mio. kr.

15. Hiv/aids og øvrige befolkningsprogrammer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria
Den Globale Fond er et offentligt-privat partnerskab og finansierer indsatser på landeniveau

for forebyggelse og behandling af hiv/aids, tuberkulose og malaria. Fonden finansierer indkøb
af medicin, myggenet mv. og indsatser til styrkelse af nationale sundhedssystemer i udviklings-
landene og er en central aktør for opnåelsen af FN's verdensmål, ikke mindst på sundhedsområdet,
men også i forhold til at styrke ligestilling, mindske ulighed og bidrage til den bredere, bære-
dygtige samfundsudvikling. Fonden er en finansieringsmekanisme, som ikke er direkte til stede
på landeniveau, men som opererer gennem landekoordinationsmekanismer, modtagerorganisatio-
ner samt lokalt etableret kontrol og overvågning af midlernes anvendelse. Siden fondens etable-
ring i 2001 er der kanaliseret betydelige midler til bekæmpelsen af de tre sygdomme. Fonden har
gennemgået omfattende reformer siden 2011, som bl.a. er rettet mod risikostyring, allokering af
ressourcer, investeringer og evalueringer, sekretariatets organisering og ledelse, governance og
ressourcemobilisering. Fra dansk side har der været lagt vægt på, at denne proces også inkluderer
nogle af de mere generelle udfordringer i fonden i forhold til tættere tilpasning til nationale planer
og strategier, herunder understøttelse af nationale sundhedssystemer, samt styrket fokus på de
fattigste lande med den højeste sygdomsbyrde. Fonden vedtog i 2014 en ny finansieringsmodel,
der tilgodeser disse elementer. Fondens aktuelle strategi for 2017-2022 har yderligere styrket fo-
kus på at integrere menneskerettighedsaspekter i indsatser og processer, ligesom allokeringsmo-
dellen er blevet styrket.
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Ved fondens sjette genopfyldningskonference i oktober 2019 lykkedes det at nå målet om
tilsagn på 14 mia. USD for tre-årsperioden 2020-2022, heraf 350,0 mio. kr. fra Danmark.

17. Den Globale Vaccine Alliance (Gavi)
Den Globale Vaccine Alliance (Gavi) er et offentligt-privat partnerskab, der har til formål

at øge vaccineindsatsen i verdens fattigste lande, herunder også i forbindelse med en COVID-
19-vaccine, når en sådan er udviklet. Der er indtil videre givet støtte til vaccinationsprogrammer
i 77 lande. Gavi arbejder ud fra princippet om resultatbaseret ressourceallokering og fungerer som
katalysator for en øget vaccinationsindsats. Ved hjælp af storindkøb sikrer Gavi stærkt reducerede
priser på vacciner samt (del)finansierer vaccinationsindsatsen i en række fattige lande. Siden 2000
har Gavi bidraget til immuniseringen af omkring 580 millioner børn på verdensplan. Der blev i
2020 afgivet et toårigt bidrag til Gavi på 50,0 mio. kr. som en del af regeringens COVID-19-
hjælpepakker over udviklingsbistanden. I 2022 planlægges et nyt tilsagn på 25,0 mio. kr.

06.36.04. Uddannelse (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes bidrag til at sikre kvalitetsuddannelse til alle i overens-

stemmelse med FNs verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse). Bidragene udmøntes gennem støtte til
multilaterale uddannelsesindsatser, der primært er rettet mod marginaliserede grupper i skrøbelige
og konfliktramte lande, herunder i særlig grad piger.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - 550,0 300,0 200,0 300,0 362,5 362,5
10. Global Partnership for Education

Udgift ................................................... - 300,0 300,0 200,0 300,0 300,0 300,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 300,0 300,0 200,0 300,0 300,0 300,0

11. Education Cannot Wait
Udgift ................................................... - 250,0 - - - 62,5 62,5
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 250,0 - - - 62,5 62,5

12. Øvrige multilaterale uddannel-
 sesindsatser

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

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

10. Global Partnership for Education
Global Partnership for Education (GPE), etableret i 2002, har til formål at bidrage til at sikre

retten til kvalitetsuddannelse for alle børn. GPE støtter udvikling og gennemførelse af partner-
landenes nationale uddannelsesplaner og arbejder for at fjerne barrierer for pigers uddannelse
samt sikre adgang til uddannelse for marginaliserede grupper. Ca. 65 pct. af partnerskabets sam-
lede budget går til uddannelse i skrøbelige stater. GPE udgør dermed et centralt element i opnå-
else af FN's verdensmål, specielt i forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 4 (Kvalitetsuddan-
nelse) og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene).

Der blev i 2020 afgivet tilsagn på i alt 400,0 mio. kr. til GPE, hvoraf de 100,0 mio. kr. var
en fremrykning af det planlagte tilsagn i 2021 set i lyset af COVID-19-krisen. I 2021 planlægges
der afgivet tilsagn på 200,0 mio. kr. til GPE.
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11. Education Cannot Wait
Education Cannot Wait (ECW) er etableret i 2016 og arbejder for at bygge bro mellem hu-

manitære indsatser og mere traditionelle udviklingsindsatser til støtte for uddannelse. ECW er
specifikt målrettet uddannelsesindsatser i skrøbelige og konfliktramte lande og for udsatte grup-
per, og har særligt fokus på piger. ECW er derfor en vigtig faktor i opnåelsen af verdensmål 4
(Kvalitetsuddannelse) og verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene).

Der blev i 2019 afgivet et nyt fire-årigt tilsagn til ECW på i alt 250,0 mio. kr. for perioden
2019-2022.

12. Øvrige multilaterale uddannelsesindsatser
Der kan over nærværende konto afholdes bidrag til øvrige multilaterale uddannelsesindsatser

i udviklingslande. Det vil være initiativer, der arbejder for senest i 2030 at opnå FN's verdensmål
4 (Kvalitetsuddannelse), og som har et særligt fokus på de mest udsatte grupper, herunder i særlig
grad piger.

Kontoen er en rammebevilling.

06.36.05. Globale Miljøprogrammer (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto blev tidligere afholdt Danmarks bidrag til globale miljøfaciliteter,

herunder Den Globale Miljøfacilitet (GEF) og FN's Miljøprogram (UNEP) samt bidrag til andre
internationale organisationer inden for området miljø og bæredygtighed og klimaforbedrende
initiativer. Aktiviteterne under hovedkontoen er fra og med 2008 flyttet til § 06.34.01. Naturres-
sourcer, energi og klimaforandringer med henblik på at skabe større overblik over den danske
miljø- og klimaindsats.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - -2,9 - - - - -
12. Øvrige miljøbidrag

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

  øvrige udland ................................ - -2,9 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

12. Øvrige miljøbidrag
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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06.36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag (Re-
servationsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til FN's øvrige udviklingsprogrammer,
til det udviklingsrelaterede bidrag til OECD's Udviklingskomite samt udgifter til dansk interes-
sevaretagelse i internationale organisationer gennem rådgivere mv. Tidligere blev bidragene til
FN's arbejdsorganisation ILO samt bidrag til aktiviteter inden for handel og udvikling afholdt over
kontoen. Disse bidrag er fra og med 2017 overført til § 06.38.02. Rammebetingelser, viden og
forretningsmuligheder.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 344,8 190,4 153,0 111,7 117,0 116,7 117,0
10. FN's organisation for Industriel
 Udvikling (UNIDO)

Udgift ................................................... -0,7 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -0,7 - - - - - -

16. Interessevaretagelse i internatio-
 nale organisationer

Udgift ................................................... 109,6 116,9 120,0 90,0 90,0 90,0 90,0
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 109,6 116,9 120,0 90,0 90,0 90,0 90,0

19. FN-forbundet i Danmark
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

23. OECD-DAC udviklingsrelateret
 bidrag

Udgift ................................................... 7,1 11,2 - 6,7 9,0 6,7 9,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 7,1 11,2 - 6,7 9,0 6,7 9,0

24. Diverse multilaterale bidrag
Udgift ................................................... 228,8 62,4 33,0 15,0 18,0 20,0 18,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 228,8 62,4 33,0 15,0 18,0 20,0 18,0

25. FN's kontor for Narkotika og
 Kriminalitet (UNODC)

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

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 14,9
I alt .................................................................................................................................. 14,9
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10. FN's organisation for Industriel Udvikling (UNIDO)
Under hensyntagen til den samlede fokusering og danske prioriteter i FN-samarbejdet har

Danmark i 2015 opsagt medlemskabet af UNIDO. Det sidste bidrag til UNIDO er afgivet i 2016,
og endelig udtrædelse af organisationen sker ved udgangen af 2016. Der vil ikke blive afgivet
yderligere danske bidrag til UNIDO.

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Interessevaretagelse i internationale organisationer
Det multilaterale rådgiverprogram har til formål at styrke dansk interessevaretagelse i inter-

nationale organisationer og gennemføres fortrinsvis med FN-systemet, EU og Verdensbanken,
men også med de regionale udviklingsbanker og siden 2018 i internationale tænketanke med
danske udviklingspolitiske interesser. Programmet omfatter et større juniorrådgiverprogram, se-
niorrådgivere samt Special Assistants. De pågældende ansættes som altovervejende hovedregel
af de internationale organisationer.

Juniorrådgiverprogrammet giver de udsendte international arbejdserfaring, herunder fra ar-
bejde i udviklingslande, med henblik på evt. senere ansættelse i både internationale og nationale
udviklingsorganisationer og virksomheder. Seniorrådgiverne placeres i stillinger, som det ud fra
danske udviklingspolitiske prioriteter skønnes væsentligt at varetage. Special Assistants udsendes
til Office of the UN Resident Coordinator med henblik på at styrke FN's samlede koordine-
ringsindsats lokalt i felten. Fokus vil fremover bl.a. være på klima, miljø og tilsvarende emner.
Der opstilles en ambition om, at en fjerdedel af de multilaterale rådgiverindsatser målrettes se-
kunderinger, der understøtter klima, miljø, biodiversitet og bæredygtig vækst/udvikling.

 Over kontoen kan der betales for bistand til rekruttering af seniorrådgivere til multilaterale
organisationer samt juridisk og regnskabsmæssig bistand. Udgifter til løn mv. for multilaterale
junior- og seniorrådgivere samt Special Assistants i relation til gennemførelsen af interventioner,
programmer og projekter kan afholdes over de enkelte indsatser.

Siden 2017 har finansiering af multilaterale rådgivere været en integreret del af de samlede
aftaler med flere organisationer. Der vil således fra kontoen blive anvendt henholdsvis ca. 20
mio. kr., 7,0 mio. kr. og 6,0 mio. kr. til rådgivere mv. til henholdsvis UNDP, UNICEF og
UNFPA. De beløb indgår i den samlede støtte til de nævnte organisationer, jf. § 06.36.01.10.
FN's Udviklingsprogram (UNDP), § 06.36.02.10. Generelt bidrag til FN's Børnefond (UNICEF)
og § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA).

19. FN-forbundet i Danmark
Bidraget til FN-forbundet er fra og med 2016 overflyttet til § 06.11.15. Ikke lovbundne til-

skud til internationale formål og institutioner.

23. OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag
OECD's udviklingskomité, DAC, er af central betydning for det internationale udviklings-

samarbejde, særligt på områder som udviklingsstatistik og dataindsamling, definitionen af ud-
viklingsbistand, udviklingsfinansiering og peer reviews af DAC-landenes udviklingssamarbejde.
Derudover udarbejder DAC større udviklingspolitiske analyser, fælles retningslinjer, best practi-
ces osv. inden for en række udviklingspolitiske områder.

I 2017 gennemførtes en reformproces der bl.a. resulterede i vedtagelse af et nyt mandat for
DAC. Mandatet fastholder en række af DAC's kerneopgaver, men lægger samtidig øget vægt på
DAC's rolle ift. bredere udviklingspolitiske diskussioner, herunder vedrørende udviklingsfinansi-
ering og DAC's bidrag til implementeringen af 2030-dagsordenen. Danmark har gennem de se-
neste år støttet DAC med frivillige toårige bidrag på 5 mio. kr. knyttet til DAC's toårige ar-
bejdsprogrammer. I 2021 planlægges der med et tilsagn på 5,0 mio. kr., der vil dække perioden
2021-2022.

Over kontoen kan også ydes bidrag til Danmarks medlemskab af OECD's Udviklingscenter,
hvis formål er at stimulere forskning, kontakt og udveksling af information og ideer mellem in-
dustrialiserede lande og udviklingslande med henblik på at bidrage til økonomisk vækst i udvik-
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lingslandene. I 2021 planlægges der med et tilsagn på 1,7 mio. kr., der vil dække perioden
2021-2022.

Over kontoen kan også ydes bidrag til Multilateral Organisation Performance Assessment
Network (MOPAN), der er et uformelt netværk mellem donorlande med henblik på at foretage
fælles effektivitetsvurderinger af de vigtigste multilaterale organisationer. MOPAN's arbejde ko-
ordineres af MOPAN-sekretariatet i OECD-regi.

24. Diverse multilaterale bidrag
Under kontoen afholdes en række multilaterale bidrag, der ligger inden for de danske ud-

viklingspolitiske prioriteter, og som ikke naturligt henhører under de øvrige multilaterale konto.
I 2021 planlægges afgivet bidrag for 15,0 mio. kr. Heraf indgår bidrag, som har til formål at
understøtte konkrete initiativer, der bl.a. understøtter reformer og initiativer af FN på udvik-
lingsområdet i overensstemmelse med danske politiske prioriteter.

Kontoen er en rammebevilling.

25. FN's kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC)
Under hensyntagen til danske udviklingspolitiske prioriteter og den samlede fokusering

planlægges der ikke flere kernebidrag til organisationen.

06.37. Udviklingsbanker, -fonde og EU
Dette aktivitetsområde omfatter den multilaterale bistand, der ydes gennem Verdensbank-

gruppen, de regionale banker og fonde for henholdsvis Afrika, Asien og Latinamerika, Danmarks
bidrag til de multilaterale gældslettelsesinitiativer og til EU's Udviklingsfond (EUF) via den Eu-
ropæiske Udviklingsbistand.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.37.01. Verdensbankgruppen (Reservationsbev.)
Bistanden gennem Verdensbankgruppen omfatter Danmarks bidrag til Verdensbanken

(IBRD) og en række hertil knyttede institutioner.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 983,9 564,3 970,0 548,0 836,0 863,0 732,0
Indtægtsbevilling ......................................... 1,1 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
10. Verdensbanken (IBRD) (tekst-
 anm. 15)
 Udgift ................................................... - - 70,0 32,0 70,0 91,0 -

58. Værdipapirer, tilgang .................... - - 70,0 32,0 70,0 91,0 -

11. Den Internationale Udviklings-
 sammenslutning (IDA)

Udgift ................................................... 572,8 564,4 780,0 516,0 716,0 772,0 732,0

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.37.01.15. Special Action Account
vil kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.
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41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 572,8 564,4 780,0 516,0 716,0 772,0 732,0

12. Den Internationale Valutafond
 (IMF)

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

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

15. Special Action Account
Indtægt ................................................ 1,1 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
55. Statslige udlån, afgang .................. 1,1 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

17. Verdensbankens Globale Facili-
tet for Katastrofeforebyggelse
Udgift ................................................... - -0,1 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

18. Global Partnership for Education
 (GPE)

Udgift ................................................... 300,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 300,0 - - - - - -

19. Verdensbankens indsatser for
skrøbelighed, konflikt og fordri-

 velse
Udgift ................................................... 111,1 - 120,0 - 50,0 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 111,1 - 120,0 - 50,0 - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 1,6
I alt .................................................................................................................................. 1,6

10. Verdensbanken (IBRD) (tekstanm. 15)
Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD), i daglig tale kendt som

Verdensbanken, blev oprettet i 1945 og har 189 medlemslande. IBRD har en aktiekapital på 190
mia. USD, hvoraf Danmarks andel udgør 0,78 pct. En kapitaludvidelse på 7,5 mia. USD i IBRD
blev godkendt i 2018. Danmark ventes at indbetale sin andel på ca. 53,2 mio. USD svarende til
omkring 371,1 mio. kr. over en fireårige periode, begyndende i 2020. Desuden tegner Danmark
sig for ca. 340,7 mio. USD svarende til ca. 2,4 mia. kr., der henstår som ikke-indbetalt aktieka-
pital. Efter kapitaludvidelsen udgør Danmarks aktiepost i IBRD ca. 0,76 pct. IBRD's formål er
at bidrage til økonomisk og social fremgang i mellem-indkomstlandene med forbedring af leve-
vilkårene for de ringest stillede 40 pct. af befolkningen og fremme af vækst på et miljø- og kli-
mamæssigt forsvarligt grundlag som overordnede mål. Verdensbanken betragtes som en central
organisation i bestræbelserne på at nå FN's verdensmål i deres helhed, men er særlig relevant i
forhold til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), 10 (Mindre
ulighed) og mål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.
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11. Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA)
Den Internationale Udviklingssammenslutning (IDA) blev oprettet i 1960 som en fond under

Verdensbanken. IDA yder gavebistand og lån uden eller med meget lav rente til de fattigste ud-
viklingslande med en løbetid på 25-40 år og en afdragsfri periode på 5-10 år. Gavebistand ydes
til lande, som befinder sig i en situation, hvor statsfinanserne ikke tillader ny låneoptagelse. Ga-
vebistanden udgør for indeværende ca. 20 pct. af IDA's støtte. Lånebistand ydes til lande, hvis
økonomiske situation er tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ny låneoptag. IDA18 udløb i
sommeren 2020 og blev afløst af den 19. genopfyldning, IDA19, med den overordnede titel: "Ti
år til 2030: Vækst, Mennesker og Modstandsdygtighed". De overordnede temaer for IDA19 er
job og økonomisk omstilling, klima, god regeringsførelse, ligestilling samt skrøbelige og kon-
fliktramte stater med hovedparten af midlerne målrettet Afrika. Danmark planlægger i 2020 at
give et samlet tilsagn til IDA19 på op til 2.303,4 mio. kr., som vil medføre udgifter på kontoen
fra 2021 til 2026.

Via reformer bidrager IDA desuden til klimadagsordenen ved omstilling af samfundsøkono-
mien og drivhusgastunge sektorer, som energi, transport og forarbejdning. IDA medvirker direkte
til migrationsdagsordenen gennem bistand til jobskabelse, styrkelse af samhandel og med støtte
til lande, der er værter for store grupper af flygtninge. Gennem reduktion af risikoniveauet for
den private sektor er IDA desuden - alene og i samarbejde med Den Internationale Finansi-
eringsinstitution (IFC) - katalysator for private investeringer.

Danmark arbejder for en yderligere markant styrkelse af IDA's indsats for udvikling af kli-
mavenlig vækst, der samtidig skaber bedre jobs for den brede befolkning. Danmark arbejder
desuden for et øget engagement i skrøbelige og konfliktpåvirkede lande. IDA bidrager til samtlige
verdensmål, men med mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaind-
sats) som overordnede og sammenhængende mål.

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Internationale Valutafond (IMF)
Over kontoen finansieres bidrag til Den Internationale Valutafonds (IMF's) Fond for

Fattigdomsreduktion og Vækst (PRGT). PRGT yder lån på lempelige vilkår til lavindkomstlande
med strukturelle eller midlertidige betalingsbalanceproblemer, f.eks. i tilfælde af humanitære eller
naturrelaterede katastrofer. Danmark bidrager, ligesom en række andre lande, via Nationalbanken
også med lånemidler til PRGT. Den lave rente på lån fra PRGT finansieres af en såkaldt subsi-
diekonto. Subisidiekontoen finansieres via provenuet fra salg af en del af guldreserverne i IMF
samt frivillige bidrag fra medlemslandene. Danmark bidrog senest med 50,0 mio. kr. i 2013 og
121,8 mio. kr. i 2014 svarende til Danmarks kvoteandel.

Kontoen er en rammebevilling.

15. Special Action Account
Danmark bidrog via EU i 1978 til et særligt bistandsprogram til fordel for de fattigste ud-

viklingslande, der, ramt af energikrisen og svigtende ressourcer, havde et særligt behov for hjælp
og bistand på fordelagtige vilkår. Midlerne blev anvendt til udlån, og bevillingen udgør tilbage-
betalinger på Danmarks andel af de ydede lån. Lån ydet til højt forgældede lande under HIPC-
initiativet vil blive eftergivet, efterhånden som de pågældende lande opfylder kravene hertil.

17. Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse
Verdensbankens Globale Facilitet for Katastrofeforebyggelse og Genopbygning (GFDRR)

har til formål at styrke integration af aktiviteter for katastrofeforebyggelse i udviklingsbistanden
med fokus på de fattigste højrisikolande samt hurtig genopbygning efter katastrofer. Under hen-
syntagen til den samlede fokusering for det danske udviklingssamarbejde planlægges der ikke
flere bidrag til faciliteten.
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18. Global Partnership for Education (GPE)
Kontoen er nedlagt fra og med 2019. Den danske støtte til Global Partnership for Education

afholdes fremover over § 06.36.04.10. Global Partnership for Education.

19. Verdensbankens indsatser for skrøbelighed, konflikt og fordrivelse
Over kontoen afholdes bidrag til indsatser til at understøtte Verdensbankens stigende fokus

på skrøbelighed, konflikt, vold og fordrivelse. Konflikter og fordrivelser bliver stadigt mere
langvarige. Mere end halvdelen af verdens fattige forventes i 2030 at bo i lande karakteriseret
ved skrøbelighed, konflikt og vold samt i mange tilfælde også klimarelateret sårbarhed. Det har
samlet set store omkostninger til følge, ikke blot for berørte lokalsamfund og omgivende regioner,
men også for det internationale samfund, herunder også gennem afledte effekter som fordrivelse
og irregulær migration.

Verdensbanken har på den baggrund styrket indsatsen i skrøbelige, konflikt- og voldsramte
lande og regioner med afsæt i en ny strategi for skrøbelighed, konflikt og vold for 2020-2025.
Strategien bidrager til en mere sammenhængende tilgang for Verdensbankgruppen og en styrkelse
af samarbejdet med bl.a. FN og civilsamfundsorganisationer med henblik på at styrke koblingen
mellem humanitær bistand, udviklings- og fredsopbygningsindsatser. COVID-19 forstærker eksi-
sterende skrøbelighed.

Kontoen giver mulighed for at yde strategisk støtte for at fremme prioriteringen af særlige
indsatsområder, der samtidig understøtter danske prioriteter inden for skrøbelighed, konflikt, vold
og fordrivelse. Der blev på finansloven for 2020 afsat et tilsagn på 120 mio. kr.

06.37.02. Regionale udviklingsbanker (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdes udgifter til aktieindskud i de regionale udviklingsbanker

for Afrika, Asien og Latinamerika. De multilaterale udviklingsbanker har legitimitet, kapacitet
og tilstedeværelse i de lande, hvor konsekvenserne af de globale udfordringer er særligt store.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 94,2 76,3 85,0 67,0 67,0 67,0 67,0
10. Den Afrikanske Udviklingsbank
 (AfDB)

Udgift ................................................... -5,8 -0,2 85,0 67,0 67,0 67,0 67,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -5,8 -0,2 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - - 85,0 67,0 67,0 67,0 67,0

11. Den Asiatiske Udviklingsbank
 (AsDB)

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

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

12. Den Interamerikanske Udvik-
 lingsbank (IDB)

Udgift ................................................... - -16,3 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -16,3 - - - - -

13. Den Asiatiske Infrastrukturinve-
 steringsbank (AIIB)

Udgift ................................................... 100,0 92,8 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 100,0 -200,0 - - - - -
58. Værdipapirer, tilgang .................... - 292,8 - - - - -
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB)
Den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB) blev etableret i 1963 og har 81 medlemslande.

AfDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i afrikanske lande med fattig-
domsbekæmpelse som overordnet mål.

Danmarks andel af bankens aktiekapital udgør 1,146 pct. AfDB vedtog i 2015 High-Five
Strategien, der fokuserer bankens aktiviteter på fem strategiske prioriteter; 1) Elektrificere Afrika;
2) Brødføde Afrika; 3) Industrialisere Afrika; 4) Integrere Afrika; 5) Forbedre livskvaliteten for
den afrikanske befolkning. Derudover omfatter strategien følgende tværgående prioriteter: Klima,
skrøbelighed, ligestilling, økonomisk governance samt unge og jobs. Banken fremstår i dag som
en moderne udviklingsinstitution, der yder et vigtigt bidrag til Afrikas udvikling. Således bidrager
AfDB til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære prioriteter igennem
bl.a. klimavenlige forbrugs- og produktionsmønstre samt tilpasning til klimaforandringer, etable-
ring af infrastruktur med fokus på bl.a. adgang til vand og vedvarende energi i Afrika, nedbrin-
gelse af fattigdom og ulighed, herunder gennem vækst og jobskabelse, ligestilling og udvikling i
skrøbelige stater. Banken spiller ligeledes en central rolle i at afhjælpe de økonomiske og ud-
viklingsmæssige konsekvenser af COVID-19 i Afrika.

Danmark deltog i 2019 i en generel kapitaludvidelse af AfDB med et dansk bidrag på ca.
536 mio. kr. i perioden 2020-2028. AfDB bidrager bredt til opfyldelse af verdensmålene med
særligt fokus på mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 8 (Anstændige jobs
og økonomisk vækst), mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (Klimaindsats). 

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Asiatiske Udviklingsbank (AsDB)
Den Asiatiske Udviklingsbank (AsDB) blev oprettet i 1966 og har 67 medlemslande. Dan-

marks andel af AsDB's aktiekapital udgør 0,34 pct. Danmark deltog senest i en kapitaludvidelse
med et bidrag på ca. 70 mio. kr. i 2010. Med AsDB's formål om at bidrage til økonomisk og
social fremgang i Asien gennem fattigdomsbekæmpelse, herunder fremme af bæredygtig vækst,
social udvikling og god regeringsførelse, bidrager banken til opnåelse af FN's verdensmål bredt
set og navnlig til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og
mål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

12. Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB)
Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) blev oprettet i 1959 og har 48 medlemslande.

IDB's formål er at bidrage til økonomisk og social fremgang i mellem-indkomstlande i Latin-
amerika og Caribien gennem fattigdomsbekæmpelse og fremme af bæredygtig vækst, social ud-
vikling samt god regeringsførelse. Danmark deltog i 2011 i IDB's 9. og seneste kapitaludvidelse
med et engangsbidrag på ca. 16 mio. kr., som blev udmøntet i 2012. Der er foreløbig ingen udsigt
til en ny kapitaludvidelse. Danmarks andel af IDB's aktiekapital udgør 0,17 pct. Banken bidrager
bredt til opnåelse af FN's verdensmål, herunder navnligt til mål 1 (Afskaf fattigdom), mål 10
(Mindre ulighed), mål 7 (Bæredygtig energi) og mål 13 (Klimaindsats).
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13. Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB)
Danmark er stiftende medlem af Den Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank (AIIB) med et

kapitalbidrag på ca. 500 mio. kr. (fordelt over fire år 2016-2019). Hertil kommer garantikapital
på 2 mia. kr., som ikke skal indbetales. AIIB blev formelt operativ i januar 2016. AIIB har til
formål at fremme bæredygtig økonomisk udvikling i Asien gennem infrastrukturinvesteringer i
bred forstand. AIIB skal ifølge vedtægterne arbejde tæt sammen med andre multilaterale og bi-
laterale udviklingsaktører samt den private sektor. AIIB er kapitaliseret med ca. 100 mia. USD,
hvoraf ca. 75 pct. finansieres af regionale medlemmer og de resterende af ikke-regionale med-
lemmer. AIIB bidrager til realisering af FN's verdensmål bredt, men med særlig vægt på mål 6
(Rent vand og sanitet), mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur), mål 11 (Bæredygtige byer
og lokalsamfund) og mål 13 (Klimaindsats).

Kontoen er en rammebevilling.

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

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til de særlige udviklingsfonde, der er
knyttet til de under § 06.37.02. Regionale Udviklingsbanker nævnte udviklingsbanker. Under
hovedkontoen afholdes endvidere Danmarks bidrag til dele af de multilaterale gældslettelsesini-
tiativer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 221,9 556,1 322,1 386,6 405,5 589,6 435,0
10. Den Afrikanske Udviklingsfond
 (AfDF)

Udgift ................................................... 100,1 429,9 175,0 175,0 175,0 350,0 175,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 100,1 429,9 175,0 175,0 175,0 350,0 175,0

11. Den Asiatiske Udviklingsfond
 (AsDF)

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

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

13. Den Nordiske Udviklingsfond
 (NDF)

Udgift ................................................... - - - 40,0 40,0 40,0 40,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 40,0 40,0 40,0 40,0

14. Multilaterale gældslettelsesinitia-
 tiver

Udgift ................................................... 121,8 126,2 147,1 171,6 190,5 199,6 220,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 121,8 126,2 147,1 171,6 190,5 199,6 220,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 5,9
I alt .................................................................................................................................. 5,9
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10. Den Afrikanske Udviklingsfond (AfDF)
Den Afrikanske Udviklingsfond (ADF) er oprettet under Den Afrikanske Udviklingsbank og

har til formål at yde lån på lempelige vilkår samt gavebistand til de fattigste afrikanske lande.
Danmark deltog i 2019 i den 15. genopfyldning, ADF15, med et dansk bidrag på ca. 694 mio.
kr. svarende til en bidragsandel på 1,6 pct. ADF15 dækker fondens aktiviteter i perioden 2020-
2023, som har to overordnede prioriteter: 1) Investering i bæredygtig infrastruktur med henblik
på at fremme økonomisk transformation og integration; og 2) Investering i mennesker og kapa-
citetsopbygning med henblik på at fremme inklusiv vækst og jobskabelse. ADF15 vil endvidere
fokusere på tværgående problemstillinger som klima, ligestilling, god regeringsførelse, privat-
sektorudvikling og skrøbelighed. ADF bidrager bredt til opfyldelse af FN's verdensmål med
særligt fokus på: mål 1 (Afskaf fattigdom); mål 5 (Ligestilling mellem kønnene); mål 8 (An-
stændige jobs og økonomisk vækst); mål 10 (Mindre ulighed) og mål 13 (klimaindsats). ADF
bidrager til implementeringen af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære prioriteter igennem
støtte til klimavenlige forbrugs- og produktionsmønstre samt klimatilpasning, nedbringelse af
fattigdom og ulighed, herunder ved hjælp af vækst og jobskabelse, ligestilling og udvikling i
skrøbelige stater.

Kontoen er en rammebevilling.

11. Den Asiatiske Udviklingsfond (AsDF)
Den Asiatiske Udviklingsfond (AsDF) blev oprettet i 1974 under Den Asiatiske Udviklings-

bank (AsDB) og har til formål at yde gavebistand og lån på lempelige vilkår til de fattigste lande
i Asien. Fonden bidrager bredt til realisering af FN's verdensmål og særligt til mål 1 (Afskaf
fattigdom). Fonden baserer sin bistand på kontante bidrag fra medlemslandene ved genopfyld-
ninger hvert fjerde år samt tilbagebetalinger. Fonden er bankens bløde vindue, der er særlig
målrettet de fattigste lande i regionen. Den 11. genopfyldning var den første efter sammenlægning
af AsDF's låneoperationer med AsDB's ordinære kapitalressourcer - Ordinary Capital Ressources
(OCR). Koncessionelle lån er fra 2017 blevet ydet via OCR frem for AsDF. Det har ændret ka-
pitalstrukturen i AsDB og øget udlånskapacitet med op til 50 pct. med de fattigste låntagerlande
som de relativt mest begunstigede af det øgede udlån. AsDF har fra 2017 udelukkende givet ga-
vebistand. AsDF skal i stigende grad være selvfinansierende, hvilket bl.a. muliggøres af den po-
sitive økonomiske udvikling i Asien. AsDF bidrager til udviklingen i de asiatiske lavindkomst-
lande, herunder særligt de lande, der ikke kan modtage lånebistand. AsDF har særligt fokus på
FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom) og mål 13 (Klimaindsats). Endvidere prioriteres støtte til
bl.a. at fremme Afghanistans genopbygning samt klimatilpasning i små isolerede udviklingsøsta-
ter (SIDS). Fonden har endvidere et katastrofevindue, som bl.a. har responderet i Rohingya-kri-
sen, og som spiller en vigtig rolle i AsDBs COVID-19-respons. AsDF bidrager således til ud-
møntningeb af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære prioriteter med fokus på klimafor-
andringer, nedbringelse af fattigdom og ulighed, skrøbelighed og øget ligestilling. En ny strategi
for AsDB's samlede aktiviteter frem mod 2030 er vedtaget, og fokus er på bankens bidrag til
implementeringen af FN's verdensmål og klimamålene. Også ligestilling står stærkt i strategien,
som for AsDF implementeres med den 12. genopfyldning. Danmark bidrog i 2017 med 85,4 mio.
kr. til den 11. genopfyldning af AsDF for perioden 2017-20. Forhandlinger om den 12. genop-
fyldning af fonden blev igangsat i 2019 og forventes afsluttet i 2020. Afghanistan og de små
østater og udviklingslande i regionen forventes at modtage bistand fra fonden.

Kontoen er en rammebevilling.
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13. Den Nordiske Udviklingsfond (NDF)
Den Nordiske Udviklingsfond (NDF) bidrager med innovativ finansiering til klimaindsatser

i udviklingslande, herunder særligt i Afrika. Fonden ventes genopfyldt i 2021, og Danmarks
samlede bidrag til fonden ventes fordelt over en tiårig periode. Fonden arbejder primært på op-
nåelse af Verdensmål 13 (Klimaindsats) og mål 7 (Bæredygtig energi). Der planlægges et bidrag
på 40,0 mio. kr. i 2021.

14. Multilaterale gældslettelsesinitiativer
Formålet med eftergivelse af udviklingslandes gæld til de internationale finansielle institu-

tioner er at skabe en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede og fattige udviklingslande.
Bevillingen anvendes til at støtte det multilaterale gældsinitiativ MDRI (Multilateral Debt Relief
Initiative) og de multilaterale aftaler om afskaffelse af de fattige udviklingslandes eventuelle re-
stancer til de internationale finansielle institutioner. Gældslettelse under HIPC (Heavily Indebted
Poor Countries), der blev vedtaget i 1996 og senere udvidet i 1999, har ikke været tilstrækkelig
til at sikre en bæredygtig gældssituation i de mest forgældede udviklingslande. Derfor lanceredes
i 2006 det multilaterale gældsinitiativ MDRI, hvilket betyder, at de udviklingslande, der afslutter
gældslettelsesprocessen under HIPC, får eftergivet hele deres gæld til Verdensbanken, Den Afri-
kanske Udviklingsbank og IMF. For at kompensere udviklingsbankerne for gældseftergivelsen
skal der indbetales donorbidrag til Verdensbanken frem til 2044 og til Den Afrikanske Udvik-
lingsbank frem til 2054. I alt har 36 lande modtaget gældseftergivelse under HIPC/MDRI. So-
malia blev i marts 2020 behandlet under HIPC, og der blev i den forbindelse ydet et dansk bidrag
på 39,0 mio. kr. til landets afvikling af sine restancer til IMF. De sidste lande, der kan komme
på tale til HIPC behandling, er Eritrea og Sudan. Det forventes, at der i 2020 indgås en forplig-
telse om at bidrage til MDRI for årene 2029-2031 med i alt 531,4 mio. kr.

Kontoen er en rammebevilling.

06.37.04. Bistand gennem Den Europæiske Union (EU)
Under denne hovedkonto afholdes Danmarks bidrag til EU's udviklingsbistand via Den Eu-

ropæiske Udviklingsfond (EUF). Herudover bærer Danmark sin traktatmæssige andel af den
EU-bistand, der finansieres af EU's almindelige budget. Den samlede bistand gennem EU indgår
i opgørelsen af Danmarks samlede udviklingsbistand.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.6.7.2 Der vil for § 06.37.04.10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være
mulighed for at videreføre mer- eller mindreforbrug til de efterfølgende
finansår.

BV 2.10.2 Eventuelle merindtægter under § 06.37.04.11. EU-lån til Tyrkiet vil
kunne genanvendes til at forhøje udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil
mindreindtægter betyde en nedsættelse af udgiftsbevillingen.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 655,2 696,0 693,0 591,0 414,0 310,0 251,0
Indtægtsbevilling ......................................... - - 10,0 10,0 - - -
10. Den Europæiske Udviklingsfond
 (EUF)

Udgift ................................................... 655,2 696,0 693,0 591,0 414,0 310,0 251,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 655,2 696,0 693,0 591,0 414,0 310,0 251,0
Indtægt ................................................ - - 10,0 10,0 - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - 10,0 10,0 - - -

11. EU-lån til Tyrkiet
Indtægt ................................................ - - - - - - -
55. Statslige udlån, afgang .................. - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 19,7
I alt .................................................................................................................................. 19,7

10. Den Europæiske Udviklingsfond (EUF)
Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) finansierer EU's udviklingssamarbejde med de ud-

viklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, der er omfattet af Cotonou-aftalen og med de
oversøiske lande og territorier, der er associeret med EU. EUF finansieres ved direkte bidrag fra
medlemslandene til EU Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og ikke over
EU's almindelige budget. Udgifterne til EUF afholdes på udbetalingstidspunktet, herunder udgifter
til betaling af eventuelle negative renter som tilskrives Kommissions EUF-konto i Danmark.

Frem til og med EUF 8 (Lomé IV) bestod en del af det danske bidrag af risikovillig kapital,
som bl.a. blev anvendt til udbetaling af lån på særlige vilkår. Tilbagebetalingerne indsættes i
henhold til aftalen om finansiering af Den Europæiske Unions bistand på en særlig konto i EIB,
hvori det er beskrevet, at medlemsstaterne kan anmode om udbetaling af disse midler, medmindre
Rådet beslutter andet. Danmark vil årligt hjemtage midlerne, der indtægtsføres på nærværende
konto. I 2021 budgetteres med hjemtagning af 10,0 mio. kr. Skønnet over indtægter er forbundet
med usikkerhed.

I forbindelse med at EUF'en udfases efter 2020, budgetteres der på kontoren med en faldende
profil i 2021 samt i BO-årene på baggrund af opdaterede skøn for bidragene til Den Europæiske
Udviklingsfond (EUF) i 2021-2024. Samtidig forventes indtægterne fra fonden ikke fortsat i
2023-2024.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret 1,0 mio. kr. i 2021 og 29,0 mio.
| kr. i 2022. I 2024 er kontoen opjusteret med 103,0 mio. kr. Tilpasningen sker på baggrund af
| opdaterede skøn for bidraget til Den Europæiske Udviklingsfond (EUF).

11. EU-lån til Tyrkiet
Kontoen vedrører tilbagebetalinger af tidligere ydede EU-lån til Tyrkiet med sidste tilbage-

betaling i 2017.
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06.37.05. Delegerede Partnerskaber (Reservationsbev.)
Under hovedkontoen afholdes indtægter og udgifter ifm. delegerede partnerskaber, hvor

Danmark implementerer udviklingsbistand på vegne af andre donorer. Aktiviteterne under kon-
toen er finansieret af danske samarbejdspartnere, som f.eks. EU, og tæller dermed ikke med i
opgørelsen af den danske udviklingsbistand til OECD/DAC eller i regeringens målsætning om
minimum 0,7 pct. af BNI som udviklingsbistand. Udgifter til programmedarbejdere udlånt af
udenrigsministeriet afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet
til nærværende konto.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... - - - 280,3 1,7 0,4 -
Indtægtsbevilling ......................................... - - - 280,3 1,7 0,4 -
10. Partnerskab vedr. støtte til ud-

vikling af udvalgte værdikæder i
 landbruget

Udgift ................................................... - - - 28,9 0,9 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 27,9 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 1,0 0,9 - -
Indtægt ................................................ - - - 28,9 0,9 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 28,9 0,9 - -

11. Partnerskab vedr. fremme af de-
 mokratisk regeringsførelse

Udgift ................................................... - - - 46,7 0,1 - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 46,4 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,3 0,1 - -
Indtægt ................................................ - - - 46,7 0,1 - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 46,7 0,1 - -

12. Partnerskab vedr. støtte til føde-
varesikkerhed og konkurrence-

 dygtige landbrugsværdikæder
 Udgift ................................................... - - - 26,8 0,7 0,4 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - - - 25,9 - - -

43. Interne statslige overførsels-
  udgifter .......................................... - - - 0,9 0,7 0,4 -
 Indtægt ................................................ - - - 26,8 0,7 0,4 -

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.2 Der er for § 06.37.05. Delegerede partnerskaber adgang til, at indtægter
kan anvendes til en tilsvarende forøgelse af udgiftsbevillingen.

BV 2.10.5 Der er for § 06.37.05. Delegerede partnerskaber adgang til, at anvende
op til 7,0 pct. af bevillingen til tilskudsfinansierede aktiviteter til af-
holdelse af udgifter i forbindelse med administration af disse, herunder
til løn, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i for-
bindelse hermed adgang til at foretage intern statslig overførsel til §
06.11.01.10. Generel udenrigspolitik svarende til op til 7,0 pct. af ud-
betalingen på afgivne tilsagn i det pågældende finansår.
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31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 26,8 0,7 0,4 -

13. Partnerskab vedr. støtte til kvin-
der og unge i agribusiness
Udgift ................................................... - - - 114,3 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 106,8 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 7,5 - - -
Indtægt ................................................ - - - 114,3 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 114,3 - - -

14. Partnerskab vedr. støtte til privat
virksomhedsudvikling i land-

 brugssektoren
Udgift ................................................... - - - 2,7 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 2,6 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,1 - - -
Indtægt ................................................ - - - 2,7 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 2,7 - - -

15. Partnerskab vedr. retshjælp til
sårbare og fattige befolknings-

 grupper
Udgift ................................................... - - - 13,4 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 12,5 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,9 - - -
Indtægt ................................................ - - - 13,4 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 13,4 - - -

16. Partnerskab vedr. støtte til skat-
 temodernisering

Udgift ................................................... - - - 6,5 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 6,1 - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - - - 0,4 - - -
Indtægt ................................................ - - - 6,5 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 6,5 - - -

17. Partnerskab vedr. markedsdrevet
kommercialisering af landbrugs-

 værdikæder
Udgift ................................................... - - - 19,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 19,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 19,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 19,0 - - -

18. Partnerskab vedr. Freds- og Sta-
biliseringsprogrammet for Sahel
Udgift ................................................... - - - 7,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 7,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 7,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 7,0 - - -

19. Partnerskab vedr. økonomisk
vækst og jobskabelse
Udgift ................................................... - - - 15,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 15,0 - - -
Indtægt ................................................ - - - 15,0 - - -
31. Overførselsindtægter fra EU ......... - - - 15,0 - - -
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10. Partnerskab vedr. støtte til udvikling af udvalgte værdikæder i landbruget
Programmet har til formål at støtte en bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling primært

i landbrugssektoren i Uganda med fokus på adgang til finansiering og kapacitetsudvikling af små
og mellemstore landbrugsvirksomheder og bidrager primært til verdensmål 8 (Anstændige jobs
og økonomisk vækst). Programmet støttes af USAID, SIDA samt EU i samarbejde med Danmark
og implementeres igennem Agricultural Business Initiative (ABI). Danmark gav i 2019 et bidrag
til partnerskabet som del af landeprogrammet under § 06.32.01.12. Uganda.

11. Partnerskab vedr. fremme af demokratisk regeringsførelse
Multidonorprogrammet for god regeringsførelse har til formål at fremme befolkningens del-

tagelse i landets demokratiske processer og myndighedernes opretholdelse og beskyttelse af be-
folkningens rettigheder og bidrager primært til verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke in-
stitutioner). Programmet finansieres af Nederlandene, Irland, Norge, Sverige, Østrig og EU i
samarbejde med Danmark og implementeres igennem Democratic Governance Facility (DGF).
Danmark gav i 2018 et bidrag til partnerskabet som del af landeprogrammet under § 06.32.01.12.
Uganda.

12. Partnerskab vedr. støtte til fødevaresikkerhed og konkurrencedygtige landbrugsværdi-
kæder

Formålet med programmet er kapacitetsopbygning af aktører i værdikæder inden for land-
bruget, kommunalbestyrelser og den private sektor inden for fødevaresikkerhed i Kenya.
Programmet bidrager primært til verdensmål 2 (Stop sult) og finansieres med EU i samarbejde
med Danmark. Midlerne implementeres gennem Micro Enterprises Support Programme Trust
(MESPT), der arbejder sammen med den danske sektorrådgiver under myndighedssamarbejdet
og udvalgte distriktsbestyrelser. Danmark gav i 2017 et bidrag til partnerskabet som del af lan-
deprogrammet under § 06.32.01.11. Kenya.

13. Partnerskab vedr. støtte til kvinder og unge i agribusiness
Formålet med programmet er meningsfuld jobskabelse for unge og kvinder inden for land-

brugets værdikæder i Kenya. Programmet støtter iværksætterånd og nytænkning inden for land-
brugets værdikæder med hovedvægt på jobskabelse og etablering af små virksomheder og bidra-
ger primært til verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst). EU finansierer programmet
i samarbejde med Danmark, og det implementeres lokalt af partneren Kenya Climate Innovation
Centre (KCIC). Danmark planlægger et bidrag i 2020 til partnerskabet som del af landepro-
grammet under § 06.32.01.11. Kenya.

14. Partnerskab vedr. støtte til privat virksomhedsudvikling i landbrugssektoren
Programmet har til formål at sikre bedre adgang til finansiering for små- og mellemstore

virksomheder i Burkina Faso samt styrke deres adgang til teknisk- og finansiel rådgivning. Pro-
grammet sigter på at øge virksomhedernes produktion for derigennem at øge efterspørgslen på
afgrøder, hvilket kan lede til jobskabelse på lokalt niveau. Programmet bidrager primært til ver-
densmål 1 (Afskaf fattigdom) og til dels verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst)
og finansieres af EU i samarbejde med Danmark. Programmet implementeres i samarbejde med
et dansk konsulentbureau gennem en lokal forvalter. Danmark gav i 2013 et bidrag til partner-
skabet som del af landeprogrammet under § 06.32.01.17. Burkina Faso.
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15. Partnerskab vedr. retshjælp til sårbare og fattige befolkningsgrupper
Programmet har til formålet at sikre retshjælp til den fattigste del af befolkningen, som ellers

ikke har adgang til juridisk bistand i Tanzania. Støtten udmøntes via mindre organisationer af
såkaldte barfodsjurister, som løser forskellige typer af konflikter, såsom vold mod kvinder, ar-
vesager og sager om jordrettigheder. Programmet bidrager primært til verdensmål 5 (Ligestilling
mellem kønnene) og verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og finansieres
af UKAid og EU i samarbejde med Danmark. Danmark gav i 2016 et bidrag til partnerskabet som
del af landeprogrammet under § 06.32.01.10. Tanzania.

16. Partnerskab vedr. støtte til skattemodernisering
Programmet har til formål gennem reforminitiativer, og i samarbejde med skattemyndighe-

derne, at bidrage til en forbedret og mere effektiv skatteforvaltning og skatteinddrivelse i Tanza-
nia. Øget skatteindtægt er afgørende for at finansiere opfyldelsen af verdensmålene generelt og
specifikt vil programmet bidrage primært til verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 8 (Anstændige
jobs og økonomisk vækst) og mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Programmet
støttes i samarbejde med Norge, Finland og EU, hvorunder EU og Danmark har indgået aftale
om et delegeret partnerskab. Danmark gav i 2014 et bidrag til partnerskabet som del af lande-
programmet under § 06.32.01.10. Tanzania.

17. Partnerskab vedr. markedsdrevet kommercialisering af landbrugsværdikæder
Programmet har til formål at fremme jobskabelse i landbrugssektoren igennem markedsdrevet

kommercialisering med fokus på modernisering, øget produktion, styrkede værdikæder, teknolo-
giske og grønne innovative løsninger. Samtidig skabes bedre rammebetingelser for den private
sektor og forbedrede økonomiske muligheder for især unge og kvinder. Programmet implemen-
teres af det Etiopiske Landbrugsforandringsagentur (ATA) og bidrager primært til verdensmål 1
(Afskaf fattigdom) og verdensmål 8 (Anstændige job og økonomisk vækst) og støttes af Neder-
landene, EU, Frankrig, Norge og Danmark. Herunder håndteres Norges bidrag som et delegeret
partnerskab med Danmark. Danmark gav i 2018 et bidrag til partnerskabet som del af landepro-
grammet under § 06.32.01.05. Etiopien.

18. Partnerskab vedr. Freds- og Stabiliseringsprogrammet for Sahel
Programmet har fokus på sikkerhed og stabilisering, herunder bekæmpelse af voldelig eks-

tremisme og organiseret kriminalitet, konfliktforebyggelse, styrkelse af demokratisk kontrol med
sikkerhedsapparatet samt bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Program-
met er regionalt fokuseret på Sahel og indsatsen retter sig særligt mod verdensmål 1 (Afskaf
fattigdom) og verdensmål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Det danske forsvars-
ministerium og Norge medfinansierer programmet. Programmet implementeres gennem støtte til
dels multilaterale organisationer og civilsamfundsorganisationer. Danmark gav i 2018 det første
af flere bidrag til partnerskabet under § 06.32.08.80. Freds- og Stabiliseringsfonden.

| 19. Partnerskab vedr. økonomisk vækst og jobskabelse
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 15,0 mio. kr. i 2021. Pro-
| grammet har til formål at fremme privatsektordrevet økonomisk vækst og jobskabelse med fokus
| på værdikæder i landbrugs- og fødevaresektoren, unge entreprenører og forbedring af erhvervs-
| klimaet. Nederlandene medfinansierer indsatsområderne med fokus på at øge den økonomiske
| inddragelse af unge ved at støtte unge iværksættere med at starte egen virksomhed samt forbed-
| ring af rammevilkårene for privatsektorudvikling. Indsatsen retter sig mod FN's verdensmål 1
| (Afskaf fattigdom), verdensmål 5 (Ligestilling mellem kønnene), verdensmål 8 (Anstændige jobs
| og økonomisk vækst), verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur og verdensmål 13
| (Klimaindsats). Indsatsområderne implementeres gennem et konsortium bestående af PlanBørne-
| fonden og Swisscontact samt Verdensbanken. Herunder håndteres Nederlandenes bidrag som et
| delegeret partnerskab med Danmark. Danmark bidrog første gang i 2018 til indsatsområderne som
| en del af landeprogrammet under § 06.32.01.20. Mali.
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06.38. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling
Dette aktivitetsområde skal fremme bæredygtig vækst og beskæftigelse og grøn omstilling i

udviklings- og mellemindkomstlande. For at nå Parisaftalen og FN's Verdensmål er den private
sektor en afgørende spiller. Det er et af hovedbudskaberne i verdensmål 17 om Partnerskaber og
gælder både i forhold til virksomheder og private investorer. Det skal ske ved at skabe og tilpasse
markeder og rammebetingelser samt ved at bringe den private sektors grønne og bæredygtige
løsninger og investeringer i spil. Aktiviteterne vil mobilisere privat finansiering, innovation og
løsninger i samspil mellem den offentlige og private sektor, civilsamfundet, m.fl.

Aktivitetsområdet omfatter endvidere forskningssamarbejde og stipendievirksomhed. 
Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-

heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.38.01. Mobilisering af finansiering til investeringer (Reservationsbev.)
Under denne konto afholdes udgifter, der fremmer mobilisering af privat finansiering til op-

nåelse af FN's verdensmål. Risikoen er ofte for høj i udviklingslandene til at tiltrække den for-
nødne finansiering. Dels når det gælder afdækning af risiko, der gør, at private investorer holder
sig tilbage fra at udvikle og finansiere projekter på markedsmæssige vilkår. Dels når det gælder
subsidiering af finansiering til større primært offentlige infrastrukturprojekter, der ikke kan fi-
nansieres på markedsvilkår. Der er fokus på at bidrage til opfyldelse af FN's verdensmål gennem
mål 17 (Partnerskaber for handling) med henblik på at bidrage til mål 8 (Anstændige jobs og
økonomisk vækst), mens det specifikke område vil afhænge af den konkrete efterspørgsel fra
private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for mål 6 (Rent vand og sanitet), mål 11 (Bære-
dygtige byer og lokalsamfund), mål 13 (Klimaindsats) m.fl.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 344,9 783,9 500,0 468,0 602,0 602,0 462,0
10. Multilateral regionalbistand

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

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

11. Investeringsfonden for Udvik-
 lingslande (IFU)
 Udgift ................................................... - 250,0 - - 100,0 100,0 -

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ - 250,0 - - 100,0 100,0 -

12. Den Internationale Finansi-
 eringsinstitution (IFC)
 Udgift ................................................... 20,0 20,0 100,0 - 102,0 102,0 62,0

41. Overførselsudgifter til EU og
  øvrige udland ................................ 20,0 20,0 20,0 - - - -

58. Værdipapirer, tilgang .................... - - 80,0 - 102,0 102,0 62,0

13. Danida Sustainable Infrastructu-
re Finance (DSIF)
Udgift ................................................... 324,9 363,9 400,0 418,0 400,0 400,0 400,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 324,9 363,9 400,0 418,0 400,0 400,0 400,0

14. Projektudviklingsfacilitet Danida
Sustainable Infrastructure Finan-

 ce
Udgift ................................................... - - - 50,0 - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - - - 50,0 - - -
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15. Den globale Infrastrukturfacilitet
 (GIF)

Udgift ................................................... - 150,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - 150,0 - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

10. Multilateral regionalbistand
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er den danske udviklingsfinansieringsinstitu-

tion, der fremmer udviklingsformål gennem kommercielle investeringer. Udenrigsministeriet fo-
restår ejerskabsvaretagelsen på vegne af staten.

Der er tidligere ydet støtte til en række fonde og faciliteter, der administreres af IFU. Disse
bidrag blev tidligere finansieret over § 06.32.05.12. Erhvervsindsatser og samfundsansvar, §
06.32.05.19. Investeringsfonde, § 06.32.11.10. Programindsatser og § 06.34.01.30. Klimainve-
steringsfonden.

Der blev i 2019 afsat 200 mio. kr. til at styrke indsatsen med at fremme udviklingsrelevante
og bæredygtige investeringer i de fattigere lande i Afrika til opnåelse af verdensmålene, jf.
Udenrigsministeriets strategi for IFU (2017-21). Med henblik på at fortsætte denne indsats lægges
der op til et nyt tilsagn på 100,0 mio. kr. i 2022 og 2023, dog afhængig af regeringens prioritering
på de kommende finanslove.

Med henblik på at styrke projektudvikling og mobilisering af offentlig og privat kapital til
investering i vandforsyning, sanitet og vandrensning blev der i 2019 afgivet tilsagn på 50,0 mio.
kr. til IFU til investering i det internationale initiativ Climate Investor 2.

Med henblik på at fremme små og mellemstore virksomheders investeringer i udviklingslande
forvaltes under kontoen et tilsagn til IFU-SMV faciliteten på 50,0 mio. kr. for 2015-2019. Som
følge af lavere efterspørgsel end forventet er faciliteten siden forlænget til 2021.

IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af ovenfor nævnte faciliteter, puljer
og fonde, og opgaverne er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17.

12. Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC)
Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC) er den førende multilaterale organisation

inden for mobilisering af kommercielle investeringer i udviklingslande og styrkelse af rammebe-
tingelser for privatsektorudvikling. Bidraget blev tidligere finansieret fra § 06.37.01.13. Den in-
ternationale finansieringsinstitution (IFC).

Der er i 2018 færdigforhandlet en aftale om en kapitaludvidelse i IFC, som skal sikre, at IFC
kan bidrage til mobilisering af kapital til investeringer i udviklingslande med henblik på at bidrage
til 2030-dagsordenen. Kapitaludvidelsen blev endeligt godkendt i 2020. Den danske deltagelse i
kapitaludvidelsen forventes at blive på 62,7 mio. USD svarende til ca. 430 mio. kr., som ventes
indbetalt over en femårig periode.

Kontoen er en rammebevilling.



130 § 06.38.01.13.

13. Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF)
Det overordnede formål med Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF) er at etablere

bæredygtig og klimarelevant infrastruktur i udviklingslande og derved medvirke til at fremme
FN's verdensmål i tråd med Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030.
Adressering af klimaforandringer gøres til et overordnet mål, og indsatserne rettes i stigende grad
mod Afrika med henblik på at nå to tredjedele af porteføljen.

 Med brug af garantier, rentestøtte, gavebistand, teknisk assistance og projektrelateret myn-
dighedssamarbejde muliggør DSIF banklån til infrastrukturprojekter, som ellers ikke ville kunne
gennemføres på markedsvilkår. Ordningen følger OECD's regler for bundne bistandskreditter.
Ordningen har en bunden og en mindre ubunden del. Under den bundne ordning kan alene danske
firmaer afgive bud på projekter. Det strategiske ansvar og den overordnede bevillingskompetence
henhører under ministeren for udviklingssamarbejde, mens den operative del varetages af IFU.
Der blev etableret en projektforberedelsespulje i 2017. Forberedelsen af nye projekter tager typisk
op til to år, og der er nu opbygget en aktiv portefølje og en pipeline af projekter. Ordningen gik
tidligere under betegnelsen Danida Business Finance (DBF). Der ventes et nyt bidrag på 418,0
mio. kr. i 2021.

Eventuelle tab på aktiviteter vil blive finansieret via § 06.3. Bistand til udviklingslandene.
Udgifterne i forbindelse med DSIF afholdes på udbetalingstidspunktet.

14. Projektudviklingsfacilitet Danida Sustainable Infrastructure Finance
Formålet med projektudviklingsfaciliteten er at fremme investeringer i bæredygtig og klima-

relevant infrastruktur. Faciliteten giver adgang til finansiering for udviklingslande i forbindelse
med udvikling af projekter, der ville kunne finansieres af Danida Sustainable Infrastructure Fi-
nance. Faciliteten dækker op til 75 pct. af projektudviklingsrisikoen og bidrager dermed til øgede
investeringer i infrastrukturprojekter, som er afgørende for at skabe bæredygtig vækst og udvik-
ling i udviklingslande i tråd med FN's verdensmål. Der planlægges et bidrag på 50,0 mio. kr. i
2021. IFU gives eneret til at udføre arbejdet med administration af projektudviklingsfaciliteten,
og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17 og akt. 106 af 8. juni
2017.

15. Den globale Infrastrukturfacilitet (GIF)
Den Globale Infrastrukturfacilitet (GIF) samarbejder med multilaterale udviklingsbanker og

regeringer i udviklingslandene om at udvikle infrastrukturprojekter. GIF bidrager med forbere-
delsesundersøgelser, miljøvurderinger, juridiske tjenester og andre nødvendige skridt til at udvikle
projekter til det stadium, hvor banker og investorer er villige til at yde finansiering. Der blev i
2019 givet tilsagn om støtte på 150,0 mio. kr. til GIF.

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

Under denne hovedkonto afholdes udgifter, der katalyserer partnerskaber mellem forskellige
offentlige og private aktører til opnåelse af Parisaftalen og FN's verdensmål med fokus på at
fremme bæredygtig vækst og grøn omstilling. Endvidere støttes fremme af et bedre erhvervsklima
i udviklingslandene, bl.a. gennem myndighedssamarbejde og bidrag til multilaterale organisatio-
ner. Der er fokus på at bidrage til Parisaftalen og opfyldelse af verdensmålene gennem mål 17
(Partnerskaber for handling), hvor det private erhvervsliv på tværs af verdensmålene bidrager
med bæredygtige og innovative løsninger. Det specifikke område vil afhænge af den konkrete
efterspørgsel fra private aktører efter partnerskaber f.eks. inden for verdensmål, hvor Danmark
har særlige styrkepositioner, f.eks. indenfor mål 13 (klimaindsats).
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 840,7 836,6 904,0 670,0 663,0 608,0 614,0
11. Bidrag til konfliktforebyggelse

gennem multilaterale organisa-
 tioner

Udgift ................................................... - -0,2 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

12. Partnerskaber for bæredygtig
vækst og grøn omstilling
Udgift ................................................... 251,7 233,7 255,0 84,0 75,0 20,0 26,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 251,7 233,7 255,0 84,0 75,0 20,0 26,0

13. Sektorrådgivere
Udgift ................................................... 47,8 59,8 74,0 86,0 88,0 88,0 88,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 47,8 59,8 74,0 86,0 88,0 88,0 88,0

14. Strategisk sektorsamarbejde
Udgift ................................................... 50,7 61,9 110,0 125,0 125,0 125,0 125,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 50,7 61,9 110,0 125,0 125,0 125,0 125,0

15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)
Udgift ................................................... 29,5 9,5 35,0 20,0 20,0 20,0 20,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 29,5 9,5 35,0 20,0 20,0 20,0 20,0

16. Støtte til aktiviteter indenfor
handel og udvikling
Udgift ................................................... 50,0 70,0 50,0 - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 50,0 70,0 50,0 - - - -

17. Energi- og vandressourcer mv.
Udgift ................................................... 70,0 70,0 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 70,0 70,0 - - - - -

18. Verdensmålsfacilitet: Strategiske
indsatser i transitions- og vækst-

 økonomier
Udgift ................................................... 6,3 7,5 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 6,3 7,5 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0

19. Forskningssamarbejde (tekstanm.
 169)

Udgift ................................................... 224,7 199,4 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 224,7 199,4 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0

20. Stipendiatbistand
Udgift ................................................... 45,0 60,0 75,0 60,0 60,0 60,0 60,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 45,0 60,0 75,0 60,0 60,0 60,0 60,0

21. Arbejdsmarkeder og rammebe-
 tingelser

Udgift ................................................... 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 12,0
I alt .................................................................................................................................. 12,0

11. Bidrag til konfliktforebyggelse gennem multilaterale organisationer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Partnerskaber for bæredygtig vækst og grøn omstilling
Under denne konto afholdes udgifter, der fremmer bæredygtig vækst og grøn omstilling i

udviklings- og mellemindkomstlande ved at mobilisere erhvervslivet og iværksættere. Aktivite-
terne fremmer partnerskaber mellem offentlige og private aktører, civilsamfundet, m.fl. med
henblik på at koble den bedst tilgængelige viden, de mest innovative ideer, teknologi, finansi-
ering, mv.

I 2021 forudses bl.a. følgende indsatser finansieret over kontoen:
Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G): Der afsættes 20,0 mio. kr.

i 2021 til P4G. Beløbet vil dække udgifter forbundet med P4G Coordination Hub. Midlerne vil
endvidere bidrage til finansiering af det danske konsortium. Der afsættes endvidere 25,0 mio. kr.
i 2021 til en fortsættelse af P4G partnerskabsfonden, der har til formål at fremme opbygning og
skalering af partnerskaber, der kan bidrage til bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i udvik-
lingslandene, herunder grøn genopretning i en COVID-19 kontekst. Partnerskaberne vil inddrage
regeringer, virksomheder og organisationer. Puljen administreres af P4G Coordination Hub.
Herudover afsættes der 10,0 mio. kr. til aktiviteter under P4G med fokus på at fremme partner-
skaber, der kan accelerere den grønne omstilling.

World Ressource Institute (WRI): Der afsættes 15,0 mio. kr. i generelt bidrag i 2021 til im-
plementering af instituttets strategiperiode 2018-2022 med fokus på at udnytte momentum for den
bæredygtige udviklingsdagsorden inden for grøn økonomisk transformation.

FN's Global Compact: Der afsættes 9 mio. kr. i 2021 til implementering af Global Compacts
strategi i perioden 2021-2023 med fokus på udbredelse af Global Compacts ti principper for an-
svarlig og bæredygtig virksomhedsdrift i udviklings- og mellemindkomstlande samt virksomhe-
ders arbejde med FNs Verdensmål og Parisaftalen i relation til udviklings- og mellemindkomst-
lande.

Danida Innovation & Business Explorer (DIBE): Under kontoen afsættes 5,0 mio. kr. i 2021
til DIBE. DIBE støtter danske virksomheder, herunder iværksætteres og start-ups, i deres indle-
dende afsøgning af konkrete forretningsmuligheder, der imødekommer udviklingsbehov i udvik-
lingslande med fokus på at bidrage til at indfri verdensmålene, herunder særligt indsatser der kan
accelerere den grønne omstilling. DIBE udmøntes som en ansøgningspulje.

Andet: Endelig kan der under kontoen ydes tilskud til øvrige aktiviteter og initiativer, der
løfter den private sektors bidrag til bæredygtig vækst og grøn omstilling i udviklings- og mel-
lemindkomstlande, samt fremmer offentligt-privat samarbejde for at adressere udviklingsbehov.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Danida Market Development Partnerships (DMDP).................................. 100,0 - - - -
Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G).............. 55,0 55,0 55,0 - -
World Ressource Institute (WRI)................................................................ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
FN's Global Compact .................................................................................. - 9,0 - - 6,0
Sustainable Trade Initiative (IDH).............................................................. 60,0 - - - -
Danida Innovation and Business Explorer.................................................. 15,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Andet ............................................................................................................ 10,0 - - - -
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13. Sektorrådgivere
Myndighedssamarbejde mellem danske statslige og kommunale myndigheder og deres sø-

sterorganisationer i udvalgte udviklingslande og transitionslande er et prioriteret instrument i
Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Samtidig nævnes myndig-
hedssamarbejdet som et vigtigt instrument til at fremme grøn omstilling i aftalen om klimalov
af december 2019. Myndighedssamarbejdet omfatter både strategisk sektorsamarbejde og bilate-
rale aktiviteter under klimapuljen. Fra 2020 blev der afsat 6,0 mio. kr. ekstra årligt til at udvide
ordningen med to til tre investeringsrådgivere, der skal fremme grønne private investeringer med
afsæt i igangværende myndighedssamarbejde. Fra 2021 afsættes yderligere 6,0 mio. kr. årligt til
at finansiere flere sektorrådgivere på energi- og miljøområdet i Afrika.

Udsendte sektorrådgivere med ekspertise inden for udvalgte sektorer spiller en central rolle
i koordinationen og gennemførelsen af samarbejdet mellem de danske myndigheder og myndig-
hederne i udviklingslandene. Der forventes i 2021 at være udsendt ca. 40 sektorrådgivere. Sek-
torrådgiverne ansættes af Udenrigsministeriet, men rekrutteringen sker i tæt samarbejde med de
involverede danske myndigheder.

Sektorrådgiverne er placeret på de danske ambassader og arbejder sammen med danske og
partnerlandets myndigheder. Gennem deres netværk og viden om sektoren bistår de partnerlandet
med udvikling af rammevilkår - f.eks. strategier og politikker, som kan fremme opfyldelsen af
FN's verdensmål med et særligt fokus på den grønne omstilling. Et arbejde der pågår i tæt sam-
arbejde med dansk erhvervsliv.

Der fokuseres særligt på sektorer, hvor danske myndigheder har erfaring med bæredygtig
udvikling og grøn omstilling. Som et led i arbejdsopgaverne bidrager sektorrådgiverne på de
grønne områder til Danmarks klimadiplomati - særligt på klimafrontposterne.

Det strategiske sektorsamarbejde understøttes af bl.a. forskningssamarbejder og stipendiebi-
stand.

Over kontoen finansieres udgifter til udsendte sektorrådgiveres løn og andre omkostninger i
forbindelse med rådgivernes udstationering og ophold i udlandet såsom sprogundervisning og
udgifter til et halvt repræsentationsansat årsværk pr. udsendt sektorrådgiver til brug for at un-
derstøtte sektorrådgivernes arbejde inkl. tolkebistand mv. Herudover finansieres fællesomkost-
ninger, der følger direkte af vækstrådgiverne, såsom udgifter til rekruttering, administration af
selvforsikring, sundhedsrådgivning, rådgiverseminarer mv. Over kontoen afholdes endvidere ud-
gifter på op til 2,0 mio. kr. til en rådgivende enhed med faglig ekspertise i Udenrigsministeriet
og til varetagelse af økonomistyring. Udgifterne ifm. sektorrådgiverne afholdes på udbetalings-
tidspunktet.

Udgifterne afholdes over § 06.11.01. Udenrigstjenesten mv. og overføres på regnskabet til
nærværende konto.

14. Strategisk sektorsamarbejde
Det strategiske sektorsamarbejde (myndighedssamarbejde) er et centralt initiativ i Danmarks

udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030. Samtidig nævnes myndighedssamar-
bejdet som et vigtigt instrument til at fremme grøn omstilling i aftalen om klimalov af december
2019. Ordningen skal styrke danske myndigheders bidrag til FN's verdensmål med særligt fokus
på grøn omstilling og bæredygtig udvikling i tæt samarbejde med de involverede ambassader.
Støtten ydes mhp. at forbedre rammebetingelser, regulering, håndhævelse, politikker mv. i sek-
torer, hvor Danmark har særlige styrkepositioner.

Samarbejdet gennemføres i strategisk vigtige udviklings- og transitionslande mellem myn-
digheder i samarbejdslandet og danske ministerier, regioner, kommuner mv., som har særlig
ekspertise inden for regulering, politikudvikling og offentlige-private samarbejder. Samarbejdet
bidrager til at opbygge kapacitet hos partnermyndigheder mhp. at forbedre rammevilkårene for

I alt............................................................................................................... 255,0 84,0 75,0 20,0 26,0
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grøn omstilling og bæredygtig udvikling samt på længere sigt at bane vejen for levering af dansk
teknologi og viden på kommerciel basis.

Fra 2020 og frem afsættes ekstra midler til arbejdet med at identificere investeringsprojekter
inden for klima og grøn omstilling med afsæt i det igangværende myndighedssamarbejde. Der-
udover afsættes fra 2021 og frem ekstra midler til at finansiere nye treårige projektaktiviteter in-
den for energi og miljø/vand.

Kontoen kan anvendes til at finansiere danske myndigheders deltagelse i projektaktiviteter
med myndigheder og andre relevante aktører i partnerlandet. Typiske aktiviteter er f.eks. kurser,
workshops, studiebesøg, udvikling af strategier, politikker og retningslinjer mv. Kontoen kan
desuden anvendes til at finansiere analyser, reviews og mindre indsatser i form af demonstra-
tionsprojekter mv., som kan bane vejen for nye myndighedssamarbejder eller supplere eksiste-
rende indsatser. Danske forsyningsselskaber, universiteter mm. kan indgå i disse aktiviteter som
underleverandør. Samarbejdet kan suppleres med bl.a. forskningssamarbejde og stipendiebistand.

Udgifterne i forbindelse med de strategiske sektorsamarbejder afholdes på udbetalingstids-
punktet.

15. FN's Arbejdsorganisation (ILO)
FN's Arbejdsorganisation (ILO) har til formål at fremme beskæftigelse, at udvikle og forbedre

foranstaltninger til social beskyttelse, at fremme social dialog og trepartssamarbejde samt at
fremme og realisere de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Sidstnævnte sker gennem vedta-
gelse af internationale konventioner og anbefalinger, der bl.a. fastsætter minimumskrav vedrø-
rende løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår og social sikkerhed. ILO's konkrete udviklingsaktiviteter
er koncentreret om støtte til disse områder. ILO har med sin strategi for Decent Work (anstændigt
arbejde) øget fokus på at fremme fundamentale principper og rettigheder, herunder de såkaldte
kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og
føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde.
ILO er i denne forbindelse også engageret i udviklingen af fremtidens arbejdsmarked. ILO bi-
drager således til fremme af særligt - men ikke udelukkende - FN's verdensmål 8 (Anstændige
jobs og økonomisk vækst).

Et dansk kernebidrag ydes til ILO's særlige konto til supplering af ILO's landeprogrammer.
Kontoen bruges især til finansiering af innovative programaktiviteter på landeniveau med poten-
tiale for opskalering i andre landeprogrammer. Dette arbejde er bl.a. baseret på en rettighedsba-
seret tilgang, som reflekteres i ILO's konventioner og standarder på området. Der planlægges i
2021 et bidrag på 20,0 mio. kr.

16. Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling
Over kontoen afholdes danske bidrag under et samlet treårigt program (2018-2020) for mul-

tilaterale indsatser vedrørende handel og udvikling (Aid for Trade). Formålet er at fremme in-
klusiv, bæredygtig vækst gennem bl.a. støtte til handelslettelse, handelsliberalisering og øget
eksportfokus. Aid for Trade indsatserne sigter på at styrke udviklingslandes evne og kapacitet til
at udnytte eksisterende og nye markedsadgange for deres produkter. Gennem handel og integra-
tion i globale værdikæder får landene mulighed for at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse
og derved bidrage til at fremme FN's verdensmål.

Der blev i 2020 afsat 50,0 mio. kr. til multilaterale indsatser inden for handel og udvikling
under indeværende konto. Herunder blev der afgivet nye bidrag til International Trade Centre
(ITC) støttet med 35,0 mio. kr., det offentligt-private partnerskab Global Alliance for Trade Fa-
cilitation (GATF) med 10,0 mio. kr., en WTO facilitet om standarder med 4,0 mio. kr. samt
projektaktiviteter bl.a. af World Economic Forum (WEF) om bæredygtig udvikling og investe-
ringslettelse med 1,0 mio. kr. Fordelingen sigter på at støtte de mest effektive organisationer, hvor
Danmark samtidig kan opnå størst mulig indflydelse.

Kontoen er en rammebevilling. Der afsættes ikke nye midler til programmet i 2021.
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17. Energi- og vandressourcer mv.
Kontoen for Energi- og vandressourcer mv. er nedlagt fra og med 2020. Fra 2020 afholdes

udgifterne over § 06.34.01.40. Energi- og vandressourcer mv.

18. Verdensmålsfacilitet: Strategiske indsatser i transitions- og vækstøkonomier
I transitions- og vækstøkonomierne kan initiativer og projekter støttes. Der vil overvejende

være fokus på de lande, som er i en afsluttende fase som prioritetslande, tidligere har været pri-
oritetslande eller udviklingslande, som har indgået et strategisk partnerskab med Danmark. Støtten
vil i 2021 ske igennem en Verdensmålsfacilitet, der giver ambassaderne i de pågældende lande
mulighed for at støtte strategisk vigtige udviklingsindsatser relateret til opnåelse af FN's ver-
densmål. Faciliteten vil kunne støtte indsatser af kortvarig karakter relateret til alle FN's ver-
densmål. Derudover vil ambassader i udvalgte lande have mulighed for at opnå støtte til længe-
revarende indsatser rettet mod de verdensmål, der er særligt prioriterede for transitions- og
vækstøkonomier (Verdensmål 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17). Der afsættes i over-
ensstemmelse hermed et bidrag på 10,0 mio. kr. i 2021.

19. Forskningssamarbejde (tekstanm. 169)
Under denne konto afholdes udgifter til forskningssamarbejdsprojekter og til opbygning af

forskningskapacitet i udvalgte lande gennem partnerskaber med danske universiteter og forsk-
ningsinstitutioner. Formålet er at generere ny viden, der bidrager til opfyldelsen af FN's ver-
densmål og styrke partnerlandenes egen kapacitet på forskningsområdet samt bidrage til anven-
delsen af forskningsresultater.

Der ydes støtte til forskningssamarbejdsprojekter i partnerskaber mellem universiteter og
forskningsinstitutioner i Danmark og i prioritetslande samt i udvalgte transitions- og vækstlande.
Midlerne søges i konkurrence og fokuseres på udvalgte temaer af særlig relevans for landenes
udviklingsproblemstillinger, de danske udviklingspolitiske prioriteter og på sektorer, hvor Dan-
mark kan bidrage med særlige kompetencer, viden og teknologi.

Videnskabelige eksperter bistår med rådgivning om uddeling af midler til forskningsprojekter
fra den konkurrenceudsatte pulje. Danmarks Innovationsfond godkender opslag vedrørende
forskningstemaer samt indstillinger fra ekspertpaneler. Udviklingsministeren orienteres om be-
villinger til de indstillede projekter. Af bevillingen dækkes også honorarer til internationalt sag-
kyndiges vurderinger af projekterne (peer reviewers), udgifter til annoncering, dialogmøder med
forskningsinstitutioner i Danmark og i partnerlandene, tværgående analyser og reviews af forsk-
ningsprogrammer samt udgifter til formidlingsaktiviteter.

Under kontoen støttes endvidere et program til opbygning af forskningskapacitet. Der ydes
herigennem tilskud til fremme af forudsætningerne for, at universiteter i udvalgte prioritetslande
i Afrika kan gennemføre forskning på højt niveau og bidrage til den nationale opfyldelse af FN's
verdensmål baseret på forskningsmæssige resultater. Gennem langvarige partnerskaber med dan-
ske universiteter ydes støtte til universiteternes forskningsmiljø og forskningsprocesser bl.a. gen-
nem etablering af ph.d.-skoler, støtte til e-biblioteker, laboratorier og forskningsforvaltning samt
aktiviteter som fremmer at forskningen anvendes.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med den daglige admini-
stration af forskningsprojekter under den konkurrenceudsatte pulje samt kapacitetsopbygnings-
programmet, mens det overordnede politiske og strategiske ansvar for bevillingerne varetages af
Udenrigsministeriet. Opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. Til-
skud til DFC's driftsbudget finansieres over denne konto, herunder eventuelle ekstraudgifter i
forbindelse med DFC's udflytning til Holbæk.

Der planlægges indgået tilsagn for 220,0 mio. kr. i 2021.
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20. Stipendiatbistand
Stipendievirksomheden har til formål at understøtte gennemførelsen af uddannelsesforløb og

kompetenceudvikling for stipendiater fra institutioner og organisationer, der indgår i et udvik-
lingssamarbejde med Danmark, og som vurderes at have kompetencer og potentiale til at bidrage
til udviklingen i deres hjemlande. Der kan være tale om udvalgte udviklingslande eller vækst-
lande. Aktiviteterne blev indtil 2017 finansieret over § 06.32.04.11. Stipendiatbistand.

Det drejer sig i 2021 primært om stipendier til deltagelse på videregående undervisningstilbud
i Danmark af op til to års varighed. Deltagere udvælges blandt samarbejdspartnere i samarbejde
med danske videregående uddannelsesinstitutioner og som led i gennemførelsen af danske prio-
riteter. Der planlægges et tilsagn til stipendiatbistand på 60,0 mio. kr. i 2021.

Danida Fellowship Centre (DFC) har eneret til at udføre arbejdet med administration af sti-
pendiatbistanden, og opgaven er dermed ikke omfattet af udbudspligt, jf. udbudsloven § 17. DFC
vil, efter Udenrigsministeriets bevilling af stipendierne, varetage administration af stipendiaterne,
herunder tegne forsikring for stipendiaterne i deres stipendieperiode, samt planlægning, tildeling
af plads til kursusansøgere og kvalitetssikring af uddannelserne. Bevillingen dækker også opret-
telse og vedligehold af et alumne-netværk for tidligere stipendiater. Tilskud til DFC's driftsbudget
finansieres fra denne konto, herunder ekstraudgifter i forbindelse med DFC's udflytning til Hol-
bæk. Ud over bevillingen under nærværende konto administrerer DFC også stipendiater på stu-
dieophold i Danmark og kapacitetsudvikling, som efterspørges og finansieres direkte af pro-
grammer og projekter under §06.3 Bistand til udviklingslandene, samt stipendiater finansieret
under § 06.38.02.19. Forskningssamarbejde. DFC har inden for rammerne af aftalen med Uden-
rigsministeriet mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed.

21. Arbejdsmarkeder og rammebetingelser
Over kontoen støttes partnerskaber med danske arbejdsmarkedsorganisationer, herunder andre

erhvervsorganisationer og arbejdstagerorganisationer, der bidrager til at fremme arbejdstagerret-
tigheder og bedre erhvervsklima i udviklingslande og dermed FN's verdensmål 8 (Anstændige
jobs og økonomisk vækst). Et godt erhvervsklima og et velfungerende arbejdsmarked er afgø-
rende for, at udviklingslandene kan sikre de nødvendige private investeringer, og for at det lokale
erhvervsliv udvikles. Et godt erhvervsklima og en ansvarlig privat sektor kan bidrage til øget
transparens i regeringsførelsen, begrænsning af korruption og bedre skatteinddrivelse, som kan
finansiere partnerlandenes egen udvikling. Nedenstående partnerne er for perioden 2018-2021
udvalgt igennem en åben ansøgningsrunde i 2017, der også omfattede midler under § 06.33.01.10.
Strategiske Partnerskaber og § 06.39.03.10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer.

Arbejdsmarkedskonsortium: bestående af Ulandssekretariatet, 3F og Dansk Industri har som
formål at fremme arbejdstagerrettigheder, velfungerende arbejdsmarkeder samt rammevilkår for
bæredygtig økonomisk og inklusiv vækst i udviklingslande. Arbejdsmarkedskonsortiets udvik-
lingsarbejde fokuserer særligt på at styrke social dialog, kapacitetsopbygning af arbejdsmarkedets
partnere, et godt erhvervsklima og en ansvarlig privat sektor.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

Arbejdsmarkedskonsortium ......................................................................... 65,0 65,0 - - -
Strategiske partnerskaber ............................................................................. - - 65,0 65,0 65,0

I alt............................................................................................................... 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
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06.38.03. Diverse multilaterale bidrag (Reservationsbev.)
Under denne hovedkonto afholdtes tidligere diverse multilaterale bidrag, der ikke henhører

naturligt under de øvrige multilaterale konti. Underkontiene er nedlagt, og aktiviteterne er overført
til andet aktivitetsområde enten som selvstændige underkonti eller lagt sammen med andre konti.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... -0,1 -0,4 - - - - -
10. Diverse multilaterale bidrag

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

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

20. Støtte til Internationale Menne-
skerettigheder, NGO'er mv.
Udgift ................................................... - -0,4 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ - -0,4 - - - - -

25. Støtte til multilaterale aktiviteter
inden for handel og udvikling
Udgift ................................................... - - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

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

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5

10. Diverse multilaterale bidrag
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Støtte til Internationale Menneskerettigheder, NGO'er mv.
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

25. Støtte til multilaterale aktiviteter inden for handel og udvikling
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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06.39. Humanitær bistand
Dette aktivitetsområde omfatter Danmarks deltagelse i det internationale humanitære arbejde

og omfatter både generelle bidrag til en række internationale organisationer og bidrag til af-
hjælpning af humanitære behov, herunder bistand til flygtninge, internt fordrevne og berørte lo-
kalsamfund som følge af langvarige kriser, konflikter, naturkatastrofer og fødevarekriser.

Anvendelsen af midlerne følger principperne i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære
strategi. FN's verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 2 (Stop sult), mål 4 (Kvalitetsuddannelse)
og mål 5 (Ligestilling mellem kønnene) er centrale i det humanitære arbejde, ligesom også andre
verdensmål på det sociale område fremmes gennem Danmarks støtte til multilaterale indsatser
og til indsatser gennemført af civilsamfundsorganisationer. Danmark prioriterer i særlig grad be-
skyttelse og selvforsørgelse i nærområder til langvarige kriser og konflikter med henblik på at
bidrage til at reducere behovet for humanitær bistand og dermed begrænse ustabilitet og fordri-
velse mest muligt samtidig med, at grundlaget for mere langvarige løsninger styrkes. Danmark
prioriterer i forlængelse heraf piger og kvinders ligestilling samt seksuelle og reproduktive
sundhed og rettigheder højt ud fra en forståelse af, at piger og kvinder er særligt udsatte under
katastrofer og krig, men at piger og kvinder også er en overset ressource i konfliktløsning og
fredsopbygning. Verdensmål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) spiller også her en væ-
sentlig rolle. Der er i stigende grad et tilsvarende fokus på situationer, hvor der er sammenfald
mellem klimaforandringer, konflikt og fordrivelse, hvilket skaber særlige sårbarheder, eksempel-
vis i form af fødevareusikkerhed. Behovet for styrket modstandskraft i disse sammenhænge
adresseres gennem mere sammenhængende humanitære indsatser og udviklingsindsatser i over-
ensstemmelse med anbefalingerne fra Det Humanitære Topmøde i maj 2016, hvilket bl.a. sker
ved, at det danske engagement med en række multilaterale organisationer samt danske civilsam-
fundsorganisationer integreres i et samlet partnerskab, som dækker både det humanitære område
og udviklingsindsatser gennem de enkelte organisationer.

Målgruppen for den humanitære bistand er de mest sårbare og udsatte befolkningsgrupper,
herunder flygtninge og internt fordrevne. I strategien lægges der vægt på, at Danmark skal leve
op til de internationalt godkendte principper for at være en god humanitær donor, bl.a. ved at
fastholde og aktivt understøtte de humanitære principper vedrørende medmenneskelighed, neu-
tralitet, upartiskhed og uafhængighed, ved at styrke partnerskaber og ved at prioritere hurtighed,
effektivitet og koordination i den humanitære bistand højt. Den humanitære bistand er en del af
Danmarks samlede engagement i nærområderne.

Løn, tjenesterejser og øvrige driftsudgifter til udsendte og lokalt ansatte på rådgivende en-
heder finansieres over § 06.32.04.15. Rådgivende enheder.

06.39.01. Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer (Reserva-
tionsbev.)

Under denne hovedkonto afholdes Danmarks generelle bidrag til internationale organisatio-
ner, der udfører humanitære indsatser i udviklingslande til fordel for lokalbefolkningen, internt
fordrevne og flygtninge samt til FN's Centrale Humanitære Fond (CERF).

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 627,2 677,7 875,0 875,0 875,0 875,0 875,0
10. FN's Flygtningehøjkommissariat
 (UNHCR)

Udgift ................................................... 160,0 160,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 160,0 160,0 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0
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11. FN's Organisation for Palæsti-
 naflygtninge (UNRWA)

Udgift ................................................... 70,0 70,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 70,0 70,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

12. FN's Humanitære Koordinations-
 kontor (OCHA)

Udgift ................................................... 30,0 30,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 30,0 30,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

13. FN's Fødevareprogram (WFP)
Udgift ................................................... 212,2 212,7 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 212,2 212,7 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

14. Den Internationale Røde Kors
 Komite (ICRC)

Udgift ................................................... 40,0 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 40,0 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

16. FN's Centrale Humanitære Fond
 (CERF)

Udgift ................................................... 100,0 150,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 100,0 150,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0

17. FN's Organisation for Mineryd-
 ning (UNMAS)

Udgift ................................................... 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR)
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til opgave at yde international beskyttelse til

verdens flygtninge og bistand til fremme af varige løsninger for flygtninge gennem frivillig re-
patriering i sikkerhed og værdighed til oprindelseslandet, integration i opholdslandet eller gen-
bosættelse i et tredjeland. UNHCR har en nøglerolle i forbindelse med koordinationen af den
internationale humanitære indsats i en række store kriser med mange flygtninge og internt for-
drevne. UNHCR er således en vigtig aktør i forbindelse med koordinering af indsatser til fordel
for flygtninge i det internationale humanitære system og har også styrket sin indsats for internt
fordrevne, hvor UNHCR er såkaldt cluster lead i forhold til beskyttelse. UNHCR er endvidere
ved at styrke samarbejdet med vigtige udviklingsaktører som UNDP og særligt Verdensbanken
med henblik på at fremme indsatsen for skabelse af varige løsninger for flygtninge. Bidraget til
UNHCR vil bl.a. anvendes til organisationens beskyttelsesindsatser til fordel for flygtninge i
kriser, hvor der ikke modtages tilstrækkelig støtte fra det internationale samfund. I 2021 plan-
lægges det danske kernebidrag til UNHCR at udgøre 235,0 mio. kr. Dertil planlægges i 2021 et
bidrag på 275,0 mio. kr. til UNHCR under den strategiske partnerskabsaftale under § 06.39.03.10.
Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer, hvilket bringer det samlede danske bidrag til
UNHCR i 2021 op på 510,0 mio. kr. Støtten til UNHCR vil blive suppleret af bidrag fra §
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06.39.03.11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser samt gennem konkret samarbejde med
UNHCR i udvalgte prioritetslande.

11. FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)
FN's Organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) har siden 1950 ydet bistand til palæ-

stinensiske flygtninge i Jordan, Syrien og Libanon samt i Gaza og på Vestbredden. Der er i dag
godt 5,6 millioner registrerede flygtninge i regionen. Danmarks bidrag går til UNRWA's generelle
fond, der finansierer organisationens kerneydelser til Palæstinaflygtningene i nærområdet inden
for primært beskyttelse, undervisning, sundhed, sociale sikkerhedsnet og infrastruktur. Udover at
støtte UNRWA's kerneydelser har Danmark introduceret et performancebaseret monitoreringssy-
stem med henblik på at fremme en mere fokuseret og forpligtende dialog mellem UNRWA og
donorerne om organisatoriske reformer, som skal styrke organisationens effektivitet, særligt på
det finansielle område. Det danske bidrag understøtter primært FN's verdensmål 3 (Sundhed og
trivsel), mål 4 (Kvalitetsuddannelse), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene) og mål 16 (Fred, ret-
færdighed og stærke institutioner). I 2021 planlægges det danske kernebidrag til UNWRA at
udgøre 105,0 mio. kr.

12. FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA)
FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) har til formål at sikre koordinationen af hu-

manitær bistand i forbindelse med natur- og menneskeskabte nødsituationer. OCHA huser end-
videre FN's Centrale Humanitære Fond (CERF) og forvalter de landebaserede humanitære fonde,
samt er ansvarlig for FN's koordination af internationale humanitære responsplaner. OCHA fo-
restår desuden politikudvikling på det humanitære område for FN's generalsekretær og varetager
rollen som fortaler i humanitære spørgsmål, især i forhold til FN's sikkerhedsråd. Chefen for
OCHA er FN's Nødhjælpschef, der står i spidsen for Inter-Agency Standing Committee (IASC),
det globale humanitære koordinationsforum. OCHA har dermed en central rolle i at koordinere
og styrke det humanitære system og sikre øget effektivitet i de humanitære indsatser. OCHA er
overvejende finansieret af frivillige bidrag. I 2021 planlægges det danske kernebidrag til OCHA
at udgøre 70,0 mio. kr. Danmark fastholder med dette bidrag dansk indflydelse på OCHA's ar-
bejde.

13. FN's Fødevareprogram (WFP)
FN's Fødevareprograms (WFP) formål er at yde fødevarebistand i katastrofesituationer til

sårbare befolkningsgrupper, herunder flygtninge og internt fordrevne. Hovedparten af modtagerne
er kvinder og børn. WFP er en af verdens største humanitære organisationer og over 80 pct. af
WFP's ressourcer går til nødhjælp. WFP bidrager direkte til Verdensmål 2 (Stop sult), som Dan-
mark i den udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, prioriterer i fattige og
skrøbelige lande. Opnåelsen af Verdensmål 2 er afgørende for også at opnå fremskridt inden for
uddannelse og børne- og mødredødelighed. Danmark og WFP har indgået en strategisk partner-
skabsaftale for 2020-2022. Aftalen omfatter et forventet årligt bidrag på 210,0 mio. kr. til WFP's
arbejde med at afskaffe sult og styrke fødevaresikkerheden i længerevarende kriser. Heraf går 7,0
mio. kr. til sekundering af multilaterale rådgivere. Danske prioriteter i samarbejdet med WFP er
beskrevet i organisationsstrategien for FN's Fødevareprogram, der dækker 2017-2021.

Væbnede konflikter og klimaforandringer er de primære årsager til sult i verden. Danmark
og WFP arbejder begge på at finde længerevarende løsninger på fødevareusikkerhed ved at koble
livreddende humanitære indsatser og udviklingsindsatser. WFP anvender i stigende grad kontanter
og betalingskort i stedet for mad, hvor det er muligt, da det giver modtagerne større valgfrihed
og mindsker transportomkostningerne for WFP. WFP opkøber også lokalt og regionalt produceret
mad for at fremme modtagerlandenes fødevareproduktion og mindske skævvridning af lokale
fødevaremarkeder. WFP fungerer som FN's medkoordinator for fødevaresikkerhed i humanitære
katastrofer. WFP leder logistik, transport og telekommunikations-indsatser på vegne af FN og det
humanitære samfund i verdens kriseramte brændpunkter, herunder ifm. COVID-19-pandemien.
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WFP er samtidig ansvarlig for FN's humanitære luftfartsselskab, som leverer transportydelser til
hele det humanitære system i områder ramt af kriser og konflikt.

14. Den Internationale Røde Kors Komite (ICRC)
Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) yder beskyttelse til ofre for krig og væbnet

konflikt samt bistår med humanitær hjælp til de, som har behov. Indsatser inden for sundhed,
økonomisk sikkerhed, uddannelse samt vand og sanitet er væsentlige elementer i aktiviteterne.
ICRC er også en af de stærkeste fortalere for overholdelse af folkeretten og de humanitære
principper. ICRC's indsatser retter sig således både mod kombattanter, sårede, krigsfanger, civile
internerede, politiske fanger, flygtninge, internt fordrevne og lokalbefolkningen i konfliktramte
områder. ICRC's aktiviteter bidrager bl.a. til Verdensmål 3 (Sundhed og trivsel), mål 4 (Kvali-
tetsuddannelse), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene) og mål 16 (Fred, sikkerhed og stærke in-
stitutioner) samt til de overordnede prioriteter i Danmarks udviklingspolitiske og humanitære
strategi, Verden 2030. ICRC har gennem de senere år markeret sig som en uundværlig humanitær
organisation med en stadigt stærkere evne til at nå sårbare grupper i konfliktramte områder. I
2021 planlægges det danske kernebidrag til ICRC at udgøre 70,0 mio. kr.

16. FN's Centrale Humanitære Fond (CERF)
FN's Centrale Humanitære Fond's (CERF) formål er at gøre FN-systemet i stand til at reagere

hurtigere i akutte humanitære kriser og at yde bistand til kriser, som er kronisk underfinansierede.
Hidtidige evalueringer af CERF bekræfter, at fonden er velfungerende og har bidraget til at sikre
flere ressourcer samt bedre koordination og prioritering i de humanitære indsatser. Et CERF-se-
kretariat huset af FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) administrerer fonden, som
udelukkende finansieres af frivillige bidrag. Det danske bidrag støtter aktivt op om FN's centrale
og koordinerende rolle mhp. at skabe en sammenhængende international indsats, der flugter med
New Way of Working og fokuserer på fælles resultater i humanitære kriser. Det årlige kernebidrag
til CERF planlægges i 2021 at udgøre 170,0 mio. kr., hvilket reflekterer fondens status som en
af de mest effektive humanitære finansieringsmekanismer.

17. FN's Organisation for Minerydning (UNMAS)
FN's Organisation for Minerydning (UNMAS) er FN's hovedaktør og koordinator på mine-

rydningsområdet. Bidraget til UNMAS ydes som et generelt bidrag til Voluntary Trust Fund for
Assistance in Mine Action (VTF). Midlerne herfra kanaliseres videre til konkrete minerelaterede
projekter, som FN-organisationer, kommercielle aktører samt lokale og internationale civilsam-
fundsorganisationer er ansvarlige for at implementere, såvel som øvrige UNMAS kerneaktiviteter.
Der planlægges i 2021 afgivet et tilsagn på 15,0 mio. kr.

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

Over hovedkontoen blev der tidligere afholdt bidrag til akutte og langvarige kriser gennem
internationale og nationale organisationer, fælles humanitære fonde, særlige indsatser til fordel
for flygtninge i nærområder samt til Danmarks internationale humanitære beredskab (IHB) og til
styrkelse af civilt beredskab vedrørende freds- og stabiliseringsindsatser.

Som led i omstrukturering af den humanitære bistand blev kontoen nedlagt i 2013 og udgif-
terne afholdes under § 06.39.03. Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... -16,5 -2,7 - - - - -
10. Humanitære bidrag

Udgift ................................................... -10,5 -0,8 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -10,5 -0,8 - - - - -

11. Civile beredskaber og akutte
 hum. indsatser

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

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

12. Bistand til flygtninge og internt
fordrevne i nærområder
Udgift ................................................... -4,8 -1,9 - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -4,8 -1,9 - - - - -

13. Nødhjælpspuljer
Udgift ................................................... -1,2 - - - - - -
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ -1,2 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 3,2
I alt .................................................................................................................................. 3,2

10. Humanitære bidrag
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

11. Civile beredskaber og akutte hum. indsatser
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

13. Nødhjælpspuljer
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Under denne hovedkonto afholdes bidrag til akutte og langvarige kriser gennem nationale
og internationale organisationer, institutioner og fælles humanitære fonde. Det drejer sig om såvel
konflikter som naturkatastrofer, herunder klimarelaterede, hvor en international indsats er på-
krævet til fordel for sårbare grupper i berørte områder.

Danmark vil inden for rammerne af den samlede humanitære indsats give særlig prioritet til
indsatser for flygtninge og internt fordrevne samt berørte lokalsamfund i nærområder samt til at
hjælpe lande, der har modtaget store flygtningestrømme. Indsatserne rettes mod to gensidigt
supplerende mål: 1) øget adgang til beskyttelse og forbedrede levebetingelser for flygtninge, in-
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ternt fordrevne og lokalbefolkninger i områderne omkring kriser samt støtte til varige løsninger
for flygtninge og fordrevne og 2) aktiviteter, som støtter modtagerlande i at styrke deres flygt-
ninge- og migrationshåndtering. Piger og kvinders ligestilling samt seksuelle og reproduktive
sundhed og rettigheder vil være i fokus. Derudover vil der være fokus på lande og regioner, hvor
der er sammenfald mellem klimaforandringer og konflikt med deraf følgende særlige sårbarheder,
eksempelvis i form af fødevareusikkerhed. Det gælder bl.a. en række kriser i Afrika. Der for-
ventes også at være betydelig støtte til flygtninge- og fordrivelseskriserne i og omkring Syrien,
Irak, Afghanistan og Myanmar.

Bidragene udmøntes gennem strategiske partnerskabsaftaler med udvalgte danske og inter-
nationale humanitære organisationer samt gennem enkeltprojekter i forbindelse med akutte og
langvarige humanitære kriser og til generel styrkelse af den humanitære bistandseffektivitet.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 1.939,5 2.104,7 1.825,0 1.825,0 1.825,0 1.825,0 1.825,0
10. Strategiske Partnerskaber og
 Nødhjælpspuljer

Udgift ................................................... 759,2 844,0 919,0 919,0 919,0 919,0 919,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 759,2 844,0 919,0 919,0 919,0 919,0 919,0

11. Øvrige bidrag til akutte og lang-
 varige kriser

Udgift ................................................... 1.180,4 1.260,7 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0
41. Overførselsudgifter til EU og

  øvrige udland ................................ 1.180,4 1.260,7 906,0 906,0 906,0 906,0 906,0

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,5
I alt .................................................................................................................................. 0,5

10. Strategiske Partnerskaber og Nødhjælpspuljer
Over kontoen finansieres tilskud til strategiske partnere blandt danske civilsamfundsorgani-

sationer, som afløser de tidligere humanitære partnerskabsaftaler, der blev opsagt med udgangen
af 2017. De strategiske partnere for perioden 2018-2021 er udvalgt igennem en åben ansøg-
ningsrunde i 2017, der også omfattede midler under § 06.38.02.21. Arbejdsmarkeder og ramme-
betingelser og § 06.33.01.10. Strategiske Partnerskaber. Tilskud til de strategiske partnere er
genstand for regelmæssig dialog og løbende kvalitetssikring, hvor der særligt fokuseres på orga-
nisationernes generelle kapacitet mht. administration, herunder planlægning og gennemførelse af
planlagte indsatser.

Tilskuddene allokeres til indsatser i et mindre antal prioriterede, langvarige humanitære kriser,
samt i begrænset omfang til organisationernes bidrag til videreudvikling af strategier, metoder
og kapaciteter på det humanitære område. Målet er generelt at bidrage til styrket beskyttelse og
forbedrede levevilkår for sårbare grupper, genopbygning af konflikt- eller katastroferamte sam-
fund samt varige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og berørte lokalsamfund.

Derudover vil der af tilskuddet til de enkelte partnere kunne afsættes op til 10 pct. til at
fremme innovation og nye former for partnerskaber. Endelig omfatter tilskuddet til de danske
humanitære organisationer og til UNHCR fleksible midler til akutte indsatser, som sætter dem i
stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og andre
akutte eller pludseligt forværrede humanitære kriser. Tilsvarende gælder Danish Emergency Re-
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sponse Fund (DERF), som er målrettet civilsamfundsorganisationer, der ikke er udvalgt som
strategiske partnere af Udenrigsministeriet. Midlerne skal som hovedregel anvendes som respons
på en konkret international eller national appel om hjælp, og kan bl.a. anvendes til udsendelse
af eksperter, indkøb og forsendelse af varer og udstyr, indsatser baseret på kuponer eller kon-
tanter, finansielle eller mandskabsmæssige bidrag til appeller og hjælp til tidlig genopbygning
efter katastrofer eller kriser. Udsendelse af eksperter kan også ske med henblik på en generel
styrkelse af responskapaciteten hos centrale internationale partnere, herunder FN, Den Interna-
tionale Røde Kors Komité (ICRC) og det Internationale Røde Kors Forbunds (IFRC) internatio-
nale netværk samt til deltagelse i koordination af humanitær bistand. De fleksible midler kan i
begrænset omfang anvendes til forberedelse af fremtidige katastrofeindsatser, eksempelvis gen-
nem opbygning af beredskabslagre. Rammerne for den enkelte organisations anvendelse af til-
skudsmidler under partnerskabet justeres under årlige konsultationer på baggrund af organisatio-
nens resultatberetning samt strategi og plan for det kommende år. Som resultat af den åbne an-
søgningsrunde ydes tilskud til følgende strategiske partnere: Adventist Development and Relief
Agency, Danmark (ADRA), Caritas Danmark, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp,
MS Action Aid, Oxfam IBIS, Mission Øst, Red Barnet og Røde Kors i Danmark. Herudover yder
Udenrigsministeriet tilskud til følgende humanitære partnere under FN: FN's Flygtningehøjkom-
missariat (UNHCR), FN's Børnefond (UNICEF) og FN's Befolkningsfond (UNFPA).

ADRA Danmark har som overordnet mål at yde livsreddende humanitær assistance og be-
skyttelse i akutte humanitære kriser og konflikter samt hjælpe befolkningsgrupper og samfund
berørt af langvarige humanitære kriser og konflikter med at opbygge modstandskraft. Organisa-
tionen er en del af og arbejder gennem det internationale ADRA-netværk.

Caritas Danmark har som mål at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse
for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrager målgruppen
som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt. Derudover understøttes lokale initiativer,
der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige
kriser, der er såvel natur- som menneskeskabte. Inden for rammerne af partnerskabsaftalen fo-
kuseres bl.a. på bistand til flygtninge og berørte lokalsamfund.

Dansk Flygtningehjælp arbejder med alle aspekter af flygtningesagen. Indsatserne har som
overordnet mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. Ar-
bejdet omfatter hele spektret fra nødhjælp i akutte flygtningekriser, over bistand til at flygtninge
og internt fordrevne kan vende hjem, til bæredygtig reintegration og genopbygning. Indsatsen
omfatter endvidere rydning af miner og ueksploderet ammunition samt reduktion af væbnet vold.
Organisationen er til stede i mere end 35 lande og udsender derudover eksperter til flere FN-or-
ganisationer såsom FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA), FN's Børnefond (UNICEF),
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og FN's Fødevareprogram (WFP). 

Folkekirkens Nødhjælp er en folkelig hjælpeorganisation med baggrund i den danske Folke-
kirke. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med akut nødhjælp, langsigtet udviklingsarbejde og in-
formation om fattigdommens og nødens årsager i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og
Centralasien. Folkekirkens Nødhjælp arbejder multilateralt gennem alliancen Action by Churches
Together og i partnerskab med lokale kirkelige foreninger og folkelige organisationer, der ofte
står for at gennemføre indsatsen i humanitære kriser med faglig og finansiel støtte fra Folkekir-
kens Nødhjælp.

Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid Denmark (MS/AA DK) har som mål at fremme en ret-
færdig og bæredygtig verden, hvor alle mennesker lever i frihed og værdighed uden fattigdom
og undertrykkelse. MS/AA DK arbejder særligt med at styrke kvinder og unges rettigheder og
modstandskraft i humanitære situationer gennem lokal forankring af humanitær respons og lang-
sigtet udviklingsarbejde. MS/AA DK er en del af alliancen ActionAid International.

Oxfam IBIS har som mål at arbejde for en mere retfærdig verden, hvor mænd og kvinder, børn
og unge har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer. Oxfam IBIS' humanitære ind-
satser har fokus på at fremme øget modstandskraft og beskyttelse for udsatte grupper i form af
nødhjælp, uddannelse og styrkede rettigheder, særligt i Mali og Sydsudan. Oxfam IBIS er medlem
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af den internationale Oxfam-konføderation, der arbejder med humanitære indsatser og langsigtet
udvikling i mere end 90 lande.

Mission Øst har som mål at hjælpe sårbare mennesker og støtte lokalsamfunds kapacitet til
at organisere og hjælpe sig selv. Mission Øst støtter aktiviteter fra nødhjælp under katastrofer til
langsigtet udviklingshjælp. Indsatserne fokuserer særligt på at afhjælpe behov i lokalsamfund,
ikke mindst inden for handicapområdet, og gennem styrkelse af modstandskraft i landområder.
Mission Øst er aktiv i en række kriser, specielt i Asien, og er endvidere medlem af et interna-
tionalt netværk af nødhjælpsorganisationer.

Red Barnet har som mål at bidrage til at forbedre de mest udsatte børns levevilkår, rettigheder
og muligheder for at få en opvækst i overensstemmelse med intentionerne i FN's Konvention om
Barnets Rettigheder. Dette gøres gennem humanitære indsatser i akutte og langvarige kriser og
gennem langsigtet udviklingsbistand, bl.a. gennem støtte til konkrete indsatser, udsendelse af
rådgivere og fortalervirksomhed. Red Barnet er medlem af den internationale sammenslutning,
Save the Children, der er en af verdens største børnerettighedsorganisationer.

Røde Kors i Danmark har som mål at støtte nationale Røde Kors og Røde Halvmåne-selska-
bers kapacitet til at forbedre sårbare menneskers liv og understøtte udviklingen af modstands-
dygtige, og sammenhængende lokalsamfund. Det sker ved at arbejde i længerevarende partner-
skaber primært inden for katastrofeforebyggelse, sundhed og psykosocial bistand til flygtninge
og internt fordrevne. Røde Kors spiller også en væsentlig rolle i akutte kriser gennem udsendelse
af eksperter og særlige udrykningsenheder. Derudover kanaliserer Røde Kors' midler til den In-
ternationale Røde Kors Komités (ICRC) nødhjælpsindsats i akutte og langvarige humanitære
kriser.

FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til formål at sikre flygtninge, internt fordrevne
og statsløse beskyttelse og at finde varige løsninger på deres problemer. Organisationen har
gennem mange år været blandt Danmarks vigtigste humanitære partnere. Denne status er blevet
yderligere underbygget gennem indgåelse af en flerårig strategisk partnerskabsaftale i 2017.
Partnerskabsaftalen supplerer det danske kernebidrag til UNHCR med midler, der i særlig grad
fokuserer på indsatser til fremme af varige løsninger i langvarige flygtningekriser. En del af bi-
draget er målrettet støtte til udvikling og operationalisering af flerårige partnerskaber, planer og
strategier, som klart reflekterer en progression mod bæredygtige løsninger i udvalgte komplekse
humanitære kriser. Endelig omfatter partnerskabsaftalen også et bidrag til en fleksibel nød-
hjælpspulje.

FN's Børnefond (UNICEF) har som mål at forbedre levevilkårene for børn gennem indsatser
inden for beskyttelse, uddannelse, sundhed, sanitet og ernæring. Det humanitære arbejde udgør
over en tredjedel af organisationens samlede aktiviteter, og UNICEF er en helt central aktør i det
internationale nødhjælpsarbejde. Det samlede danske engagement med UNICEF integreres i én
aftale, hvori dette bidrag indgår jf. § 06.36.02.10. Generelt bidrag til UNICEF. Bidraget støtter
UNICEF's indsats i et antal langvarige humanitære kriser, ligesom det understøtter en yderligere
styrkelse af organisationens generelle kapacitet på nødhjælpsområdet gennem målrettet bidrag til
udvikling og operationalisering af flerårige planer/strategier, som klart reflekterer en progression
mod bæredygtige løsninger.

FN's Befolkningsfond (UNFPA) har på det humanitære område som mål at styrke indsatsen
inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, herunder beskyttelse mod kønsbaseret
vold og børneægteskab, nedbringe mødredødelighed og sikre adgang til prævention og familie-
planlægning. Det samlede danske engagement med UNFPA integreres i én aftale, hvori dette
bidrag indgår jf. § 06.36.03.10. FN's Befolkningsfond (UNFPA). Gennem bidraget ydes støtte til
indsatsen i et antal langvarige humanitære kriser samt til yderligere styrkelse af organisationens
generelle kapacitet på nødhjælpsområdet gennem målrettet bidrag til udvikling og operationali-
sering af flerårige planer/strategier, som klart reflekterer en progression mod bæredygtige løs-
ninger.

Danish Emergency Relief Fund (DERF) er en pulje, som har samme formål og anvendelses-
områder som de fleksible midler under tilskud til de strategiske partnere. Puljen er målrettet ci-
vilsamfundsorganisationer, som ikke er strategiske partnere for Udenrigsministeriet, og vil sætte
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disse i stand til at reagere hurtigt og effektivt i forbindelse med naturkatastrofer, konflikter og
andre akutte humanitære kriser i områder, hvor de eller deres faste partnere har en relevant til-
stedeværende ekspertise og kapacitet. Puljeadministrator har beføjelse til at bevilge midler videre
efter ansøgning. Aftalerne vil stipulere organisationernes forpligtelse til at følge dansk forvalt-
ningsret og de til enhver tid gældende retningslinjer, som fastsættes af Udenrigsministeriet.

Under tilskuddet til de strategiske partnere og nødhjælpspuljer med danske private hjælpeor-
ganisationer yder Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteter-
nes gennemførelse. Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation
for ekstraordinære omkostninger overstige 7 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete
anvendelse af administrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet
indgår i organisationens administrationsudgifter i øvrigt.

Aktivitetsoversigt: Tilsagn

11. Øvrige bidrag til akutte og langvarige kriser
Over kontoen ydes humanitære bidrag i forbindelse med akutte og langvarige humanitære

kriser. Det drejer sig om såvel konflikter som naturkatastrofer, herunder klimarelaterede, hvor en
international indsats er påkrævet. Sådanne indsatser gennemføres som regel af velrenommerede
civilsamfundsorganisationer og internationale organisationer med den fornødne kapacitet og eks-
pertise på det humanitære område.

Danmark bidrager endvidere til en række fælles landefonde, der er etableret og administreret
af FN. Fondene har til hensigt at øge evnen til en effektiv og prioriteret respons og er dermed
også centrale instrumenter til at forbedre planlægning, koordination og monitorering af den hu-
manitære bistand. Fondene har derudover vist sig at være velegnede til at støtte lokale humanitære
aktører, noget der internationalt anerkendes som en prioritet.

Kontoen kan endvidere anvendes til aktiviteter, som har til formål at styrke effektiviteten og
virkningen af den danske og internationale humanitære indsats, herunder ved at fremme styrket
sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet, forebyggelse af humani-
tære katastrofer, herunder gennem opbygning af beredskabskapacitet, samt ved at understøtte
udvikling af ny viden, partnerskaber og metoder på det humanitære område. I forlængelse heraf
vil der i et vist omfang kunne afsættes midler til flerårige indsatser, der gennem innovation kan
fremme effektivitet i konkrete kriseindsatser ved at tilskynde til nødvendige forandringsprocesser
i partnerorganisationer.

I forbindelse med enkeltprojekter gennemført af danske civilsamfundsorganisationer yder
Udenrigsministeriet et vederlag til administration i forbindelse med aktiviteternes gennemførelse.
Vederlaget kan ikke uden forudgående aftale baseret på særlig dokumentation for ekstraordinære
omkostninger overstige 7 pct. af det samlede bevillingsforbrug. Den konkrete anvendelse af ad-

Mio. kr.
B

2020
F

2021
BO1
2022

BO2
2023

BO3
2024

ADRA ........................................................................................................... 15,0 15,0 - - -
Caritas Danmark .......................................................................................... 22,0 22,0 - - -
Dansk Flygtningehjælp ................................................................................ 160,0 160,0 - - -
Folkekirkens Nødhjælp................................................................................ 85,0 85,0 - - -
MS ActionAid.............................................................................................. 15,0 15,0 - - -
Oxfam IBIS.................................................................................................. 19,0 19,0 - - -
Mission Øst .................................................................................................. 19,0 19,0 - - -
Red Barnet ................................................................................................... 56,0 56,0 - - -
Røde Kors i Danmark.................................................................................. 128,0 128,0 - - -
FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) ............................................... 275,0 275,0 275,0 275,0 275,0
FN's Børnefond (UNICEF).......................................................................... 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
FN's Befolkningsfond (UNFPA) ................................................................. 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Danish Emergency Relief Fund .................................................................. 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Strategiske partnerskaber ............................................................................. - - 519,0 519,0 519,0

I alt............................................................................................................... 919,0 919,0 919,0 919,0 919,0
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ministrationsbidraget skal ikke særskilt afregnes af organisationen, da beløbet indgår i organisa-
tionens administrationsudgifter i øvrigt.

Kontoen er en rammebevilling.
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Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats

06.41. Fællesudgifter
Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investerings-

fremmeindsats under de overordnede rammevilkår beskrevet i § 06.11.01.30. Eksport- og inve-
steringsfremme mv.

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

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 56,0 70,0 73,5 116,4 73,6 83,4 47,0
10. Indsats for små og mellemstore

virksomheder og innovative
vækstvirksomheder og iværksæt-

 tere
Udgift ................................................... 22,1 21,8 25,2 33,2 25,0 35,0 11,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,4 2,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
45. Tilskud til erhverv ........................ 20,6 19,4 23,8 31,8 23,6 33,6 10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

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

20. Fælles erhvervsfremstød
Udgift ................................................... 33,9 34,5 34,7 69,3 34,7 34,5 21,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 0,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
45. Tilskud til erhverv ........................ 33,0 33,8 31,6 66,2 31,6 31,4 18,2

40. Tilskud til Copenhagen Capacity
Udgift ................................................... - 13,7 13,6 13,9 13,9 13,9 13,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger - 13,7 - - - - -
45. Tilskud til erhverv ........................ - - 13,6 13,9 13,9 13,9 13,9

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.10.1 Særlige driftsudgifter vedrørende køb af fremmede tjenesteydelser til
fremme af de formål, som er anført i anmærkningerne til hovedkontoen,
kan afholdes mod tilsvarende nedsættelse af vedkommende tilskudsbe-
villing.

BV 2.10.2 Indtægter i forbindelse med offentlig eksportfremmeservice og i for-
bindelse med konferencer og lignende kan genanvendes.

BV 2.2.10 Tilskud ydes som tilsagn.
BV 2.2.14 I tilfælde af en ekstern koordinator, kan ambassaderne over bevillingen

foretage mindre udlæg på op til samlet 100.000 kr. pr. fremstød i form
af udgifter til bl.a. leje af bus, hotelværelser, køb af flybilletter og lig-
nende i forbindelse med officielle erhvervsfremstød med deltagelse af
udenrigs- og statsministeren og medlemmer af kongefamilien med
henblik på efterfølgende viderefakturering til den eksterne koordinator.
Såfremt et officielt fremstød bliver aflyst og viderefakturering dermed
ikke kan finde sted, vil sådanne udgifter blive finansieret over bevil-
lingen. Ifm. de fælles erhvervsfremstød kan repræsentationerne foretage
udlæg på op til 100.000 kr., der viderefaktureres til koordinator.
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Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

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

10. Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og
iværksættere

Som led i regeringens målsætning om at øge beskæftigelsen og skabe økonomisk vækst har
The Trade Council til opgave at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder,
innovative vækstvirksomheder og iværksættere.

Indsatsen skal skabe grundlag for at realisere iværksætternes og de små, mellemstore og in-
novative vækstvirksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for in-
novation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særlig fokus på virksom-
heder med et globalt vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksom-
hederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi samt konkret bistand ude
på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning, etablering og identifikation af samar-
bejdspartnere mv.

The Trade Councils initiativer omfatter endvidere særlige indsatser, der skal fremme små og
mellemstore virksomheders adgang til markeder med høj vækst.

Initiativerne omfatter programmer, hvor virksomhederne modtager målrettede rådgivnings-
forløb ydet af The Trade Councils rådgivere. Initiativerne er omfattet af betalingsordningen
(egenbetaling), hvortil Udenrigsministeriet yder et tilskud i form af medfinansiering i størrelses-
ordenen 35-100 pct. Egenbetalingen sikrer virksomhedernes engagement. Da tilskuddet til de små
og mellemstore virksomheder sker i form af medfinansiering af The Trade Councils rådgiv-
ningsforløb, som er underlagt betalingsordningen, indtægtsføres tilskuddet under § 06.11.01.
Udenrigstjenesten mv.

Over bevillingen afholdes udgifter til understøttelse af samarbejdet med de regionale Er-
hvervshuse, klynger samt erhvervs- og brancheorganisationer m.fl., samt understøttelse af part-
nerskaber.

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

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med samlet 8,0 mio. kr. i 2021,
| 13,2 mio. kr. i 2022 og 23,2 mio. kr. i 2023, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale
| Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om
| udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse
| af hjælpepakker af december 2020. Heraf går 8,0 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2023 til en
| styrkelse af indsatsen for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder
| og iværksættere. Herudover afsættes 13,2 mio. kr. i 2022 og 13,2 mio. kr. i 2023 med henblik
| på at videreføre en bevilling på 40 mio. kr. årligt som blev afsat i 2016, hvoraf 13,6 mio. kr. er
| afsat under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 26,4 mio. kr. under hhv. underkonto
| 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.
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20. Fælles erhvervsfremstød
The Trade Councils program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den

økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkur-
renceevne og eksportomsætning. Ved at yde medfinansiering til fælles erhvervsfremstød for
grupper af virksomheder får de deltagende virksomheder mulighed for at opnå større viden om
markeds- og forretningsvilkår, samt skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på
eksportmarkederne. Fremstødene skal omfatte en fælles indsats på markeder af særlig interesse
for dansk erhvervsliv.

Programmet giver mulighed for, at der ifm. et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller ifm.
et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud på op til 75 pct. af de godkendte tilskudsbe-
rettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre
minimum 25 pct. af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Tilskuddet er underlagt
en række krav, som er udspecificeret i de gældende retningslinjer for ordningen.

Der kan afholdes udgifter til, at danske repræsentationer kan ansøge om 100 pct. finansiering
af indgående besøg af offentlige myndigheder fra andre lande mhp. fremvisning af danske løs-
ninger.

Ansøgning om tilskud til en gruppe af virksomheders deltagelse i et fælles erhvervsfremstød
vil på vegne af de deltagende virksomheder inden for det gældende regelsæt kunne foretages af
en koordinator, typisk en dansk virksomhed eller en dansk erhvervs- og/eller brancheorganisation.
Repræsentationerne kan på vegne af koordinator, og såfremt der forelægger en skriftlig aftale
herom, afholde udlæg på op til 100.000 kr., der viderefaktureres til koordinator. Endvidere kan
repræsentationer i den danske udenrigstjeneste, i tilfælde hvor repræsentationen fungerer som
koordinator for et officielt erhvervsfremstød, ansøge om et sådan tilskud på vegne af de delta-
gende virksomheder med henblik på at repræsentationerne kan afholde udlæg herfor inden for
tilsagnet.

Såfremt et officielt fremstød bliver aflyst og eventuelle udlæg dermed ikke vil kunne vide-
refaktureres, vil sådanne udlæg blive fuldt ud finansieret over bevillingen ligesom uforudsete
udgifter bl.a. som følge af ændringer i deltagerforudsætninger relateret til et officielt fremstød,
der ikke kan medfinansieres af de deltagende virksomheder, kan finansieres over bevillingen.
Tilskudsprocenten vil i så fald kunne overstige 75 pct.

I lyset af COVID-19-krisen kan Udenrigsministeriet i 2021 yde tilskud til dækning af allerede
afholdte omkostninger på op til 50 pct. af de afholdte udgifter, såfremt et fælles erhvervsfremstød
aflyses pga. COVID-19.

Der er nedsat et bevillingsudvalg, der, jf. forretningsordenen, træffer afgørelse i sager ved-
rørende medfinansiering til virksomheder mv., der omfatter beløb på mere end 500.000 kr. og for
alle ansøgninger fra repræsentationer i udenrigstjenesten.

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

Kontoen er forhøjet med 34,7 mio. kr. i 2021 til fordobling af bevilling til erhvervsfremstød
i 2021, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Al-
ternativet om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis
genåbning af Danmark af april 2020. Den grønne omstilling samt danske bæredygtige løsninger
vil være centrale pejlemærker for indsatsen. Aftalen indebærer, at tilskudsprocenten til virksom-
heder kan være op til 75 pct. til erhvervsfremstød, der afholdes i 2021.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med samlet 13,2 mio. kr. årligt i
| 2022 og 2023, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udbetaling af resterende to ugers
| indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker af december 2020.
| Midlerne er afsættes med henblik på at videreføre bevilling på 40 mio. kr. årligt som blev afsat
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| i 2016, hvoraf 13,6 mio. kr. er afsat under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, mens der er afsat 26,4
| mio. kr. under hhv. underkonto 10 og 20 under § 06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud.

40. Tilskud til Copenhagen Capacity
På kontoen afholdes et årligt tilskud på 13,5 mio. kr. (2018-pl) til finansiering af den regio-

nale investeringsfremmeindsats i Copenhagen Capacity, jf. Aftale mellem den daværende
VLAK-regering og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018.
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Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1969/70, senest ændret i

1993 og gentages uændret i forhold til finansloven for 2020.
Tekstanmærkningens indhold er uændret i forhold til tekstanmærkning nr. 1. ad § 06.11.01.

Udenrigstjenesten i finansloven for 1993 bortset fra, at oplysningen om udestående garantifor-
pligtigelser er udgået og beløbsstørrelserne er inflationsregulerede. Udgifter forbundet med de
indgåede garantiforpligtelser forventes - som hidtil - at blive yderst begrænsede.

Ad tekstanmærkning nr. 3.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 1979 og senest ændret i

2018.
Tekstanmærkningen vedrører hjemmel til, over bevillingen til Nordisk Ministerråd, at afholde

evt. udgifter, der måtte følge af de af Nordisk Innovation indgåede flerårige garantiforpligtelser.
Sådanne evt. udgifter dækkes i givet fald i henhold til faste fordelingsnøgler af medlemslandene
under Nordisk Ministerråd.

Ad tekstanmærkning nr. 10.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2004 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2020.
Likviditetspolitikken for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Investeringsfonden

for Østlandene (IØ) ændres således, at der fremover opereres med målsætning om, at fondene
altid har positiv likviditet. Den ændrede likviditetspolitik bakkes op af etableringen af en stats-
garanti for IØ's og IFU's evt. træk på en kassekredit i et kommercielt pengeinstitut på op til i alt
300 mio. kr. Det besluttedes i 2010 at afvikle IØ, hvorfor fonden alene foretager opfølgningsud-
betalinger på allerede indgåede projekter. Kassekreditten tilsigter således primært, at IFU ikke
nødsages til at afslå forretninger alene på grund af manglende likviditet. Statsgarantien muliggør
en meget lav rente på fondenes kassekredit.

Ad tekstanmærkning nr. 13.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2020.
I forbindelse med Færøernes ansøgning til FAO om optagelse som associeret medlem har

det vist sig, at der fra FAO's side stilles krav om, at Udenrigsministeriet garanterer for Fær-
øernes kontingentbetaling på 15.000 kr. årligt. Det må forventes, at andre internationale orga-
nisationer vil stille tilsvarende formelle garantikrav over for Grønland og Færøerne. Udenrigs-
ministeren bemyndiges på den baggrund til at afgive en garantierklæring for Grønlands og
Færøernes betaling af medlemskontingent inden for en samlet garantiramme på 1,0 mio. kr.
overfor internationale organisationer.

Ad tekstanmærkning nr. 14.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at Danmark via Udenrigsministeriet indgår som ak-

tionær i INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) inden for en samlet ramme til ak-
tiekøb og eventuelle tilskud på 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2021. INSTEX er et instru-
ment, der har til formål at facilitere europæiske virksomheders samhandel med Iran inden for
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humanitær handel - og dermed understøtte atomaftalen med Iran. INSTEX er oprettet af Storbri-
tannien, Frankrig og Tyskland.

Ad tekstanmærkning nr. 15.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen giver hjemmel til at ministeren med ansvar for udviklingssamarbejde

bemyndiges 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. Ga-
rantiforpligtelsen 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.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2008 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2020.
Tekstanmærkningen giver adgang til at indgå i et samarbejde med private virksomheder/or-

ganisationer, herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om udsendelse eller ind-
placering af medarbejdere, ph.d.-studerende mv. på de danske repræsentationer i udlandet. Sam-
arbejdet har til formål at øge Udenrigsministeriets muligheder for at indgå i et privat-offentlig
samarbejde om fremme af danske produkter mv. Aftale om betaling fastsættes efter
forhandling og under hensyntagen til Udenrigsministeriets udbytte af aftalen.

Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2002 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2020.
Tekstanmærkningen er optaget for at skabe hjemmel for ministeren med ansvar for udvik-

lingssamarbejde til at udstede revisions- og regnskabsinstrukser til private danske og internatio-
nale organisationer (NGO'er og andre organisationer), der modtager tilskud af Udenrigsministe-
riet, herunder af udviklingsbistanden.

Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2014 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2020.
Tekstanmærkningen indeholder hjemmel til overflytning af den eksisterende understøttelses-

ordning for tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten fra § 36.33.01.14. Understøttelser,
lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.

Understøttelsesordningen er hjemlet på tekstanmærkning nr. 124, stk. 4, ad 36.33.01. Un-
derstøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. 236 af 27. marts 1984. Ordningen giver hjemmel til
at yde tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten en årlig understøttelse efter de regler,
der følger af akt. 236 af 27. marts 1984. Understøttelsen er en pensionslignende, årlig ydelse, der
ydes til tidligere lokalt ansatte og deres efterladte. Understøttelsen fastsættes på baggrund af det
antal år efter det fyldte 30. år, som den lokalt ansatte har været ansat ved den lokale repræsen-
tation samt efter den stilling og løn, den pågældende har modtaget.

Udenrigsministeriet har hidtil afholdt udgifter til løn mv. til lokalt ansatte, men fået refusion
fra § 36.33.01.14. Understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten til understøttelser til
tidligere lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Med bevillingsoverførslen samles udgifterne på
området, således at Udenrigsministeriet fremadrettet afholder såvel lønudgifter som udgifter til
understøttelser til lokalt ansatte ved Udenrigstjenesten. Overflytningen har ikke konsekvenser ift.
modtagere af allerede anlagte understøttelser.
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Udgifterne afholdes på nærværende konto i overensstemmelse med reglerne hjemlet i tekst-
anmærkning nr. 124 til § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd og akt. 236 af 27. marts
1984. Udgiften til understøttelse til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten afholdes
inden for Udenrigsministeriets driftsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 103.
Tekstanmærkningen blev første gang optaget på finansloven for 2018 og gentages uændret i

forhold til finansloven for 2020.
Tekstanmærkningen indebærer, at der direkte på forslag til lov om tillægsbevilling kan op-

tages merudgifter til den del af udviklingsbistanden, der administreres af Udenrigsministeriet. 
Merudgifterne skal fuldt ud modsvares af mindreudgifter til flygtningemodtagelse i Danmark, der
opgøres som udviklingsbistand.

Tekstanmærkningen omfatter alene udgifter, der kan opgøres som udviklingsbistand inden for
OECD's retningslinjer herfor.

Tekstanmærkningen finder anvendelse på baggrund af de prognosticerede udgifter til flygt-
ningemodtagelse, der kan opgøres som udviklingsbistand, i forbindelse med udgiftsopfølgning for
3. kvartal i finansåret, jf. § 13 i Cirkulære nr. 9649 om budgettering og budget- og regnskabs-
opfølgning af 30. oktober 2013.

Der er forudsat, at optagelse af merbevilling kun kan ske efter forudgående aftale herom med
Finansministeriet, herunder for at sikre at merbevillingen kan holdes inden for rammerne af de
gældende statslige udgiftslofter og budgetlovens underskudsgrænse.

Ad tekstanmærkning nr. 169.
Statens It varetager den basale it-drift på en række ministerområder og underliggende insti-

tutioner. Basal it-drift omfatter drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af
operativsystemer, standard-it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration, informationssik-
kerhedsopgaver samt indgåelse af kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcet
it-drift. Dertil kan Statens It varetage opgaver vedrørende fagsystemer.

Pågældende minister kan jf. stk. 2. udstede bekendtgørelser, der fastsætter nærmere regler
om krav hertil.
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